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RESUMO 

 

O estudo sobre as concepções acerca de diversas condições de saúde e possíveis 

consequências psicossociais tem importância para fins de pesquisa, mas também, para 

profissionais que atuam em serviços de saúde e no desenvolvimento e execução de políticas 

públicas. No contexto da hanseníase, conhecer tais concepções reveste-se de fundamental 

relevância, em face do estigma associado e suas representações, que persistem através dos 

tempos e que podem apresentar impactos negativos a indivíduos, famílias e comunidades. O 

presente estudo teve por objetivo adaptar transculturalmente a Explanatory Model Interview 

Catalogue (EMIC), na perspectiva de pessoas acometidas pela hanseníase (EMIC-AP) e de 

membros da comunidade (EMIC-CSS) para o contexto brasileiro. Trata-se de um estudo 

metodológico de adaptação transcultural de duas escalas de estigma em perspectivas distintas, 

fundamentado no modelo universalista. O estudo foi conduzido em Cacoal (RO), Floriano 

(PI), Fortaleza e Maracanaú (CE) e Vitória da Conquista (BA). Após tradução e retrotradução 

das escalas, ambas foram avaliadas e adequadas ao contexto brasileiro. Posteriormente, 

analisaram-se as propriedades psicométricas dos dois instrumentos, a saber: validade de 

conteúdo, validade de constructo, confiabilidade e estabilidade. Para validade de conteúdo, 

quatro juízes realizaram a avaliação das escalas, tendo alcançado um Coeficiente de Validade 

de Conteúdo (CVC) satisfatório para a EMIC-AP (0,88) e EMIC-CSS (0,89). A EMIC-AP foi 

aplicada em 203 pessoas acometidas pela hanseníase. A análise fatorial exploratória foi 

utilizada para verificar a validade de constructo e mostrou-se adequada para avaliação da 

versão brasileira – Kaiser Meyer-Olkin (KMO=0,79) e esfericidade de Bartlett (p<0,001). 

Confirmou-se a existência de 2 fatores, evidenciando sua validade de constructo e que seria 

adequada a manutenção de todos os itens. Para essa escala, o estigma associou-se 

significativamente à faixa etária (p=0,011), estado conjugal (p=0,002), contexto de trabalho 

(p=0,031) e classificação operacional da doença (p=0,038). Além disso, o alfa de Cronbach 

demonstrou boa consistência interna (α=0,79), assim como o coeficiente Spearman-Brown 

(0,81), que apontou a estabilidade do instrumento pelo método das duas metades. Por sua vez, 

a EMIC-CSS foi aplicada em 300 membros da comunidade (não acometidos pela doença), 

obteve-se KMO=0,80 e esfericidade de Bartlett significante (p<0,001). Confirmou-se a 

existência de 4 fatores, que atestaram a validade de constructo da escala. Verificou-se 

associação estatisticamente significante entre estigma e as seguintes variáveis: raça (p=0,010), 

faixa-etária (p=0,038), naturalidade por estado (p=0,025) e município de residência (p=0,004). 



 

 

 

O alfa de Cronbach demonstrou alta consistência interna do instrumento (α=0,84). A 

estabilidade teste-reteste foi calculada por meio do coeficiente de Spearman-Brown (0,80) e 

de Pearson (r=0,65; p=0,001), demonstrando que a correlação entre os resultados das duas 

aplicações em momentos distintos foi significante. As escalas mostraram-se adequadas diante 

das propriedades psicométricas analisadas. Dessa maneira, são válidas para o contexto 

brasileiro e passíveis de serem incorporadas ao cotidiano dos serviços de saúde. Deve-se 

reconhecer que se tratam de ferramentas de triagem para contribuir com um diagnóstico 

situacional, portanto, denotam a necessidade de estudos que aprofundem, em perspectivas 

qualitativas, as causas e impactos do estigma. 

 

Palavras-chave: Hanseníase. Estigma Social. Estudos de Validação. Psicometria. Doenças 

Tropicais Negligenciadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The study of different conceptions of health conditions and possible psychosocial 

consequences is important for research purposes, but especially for professionals who work in 

health services likewise in the development and execution of public policies. In the context of 

leprosy, knowing these conceptions is fundamentally important in the face of the associated 

stigma and its representations, which persist through time and can have negative impacts on 

individuals, families and communities. The study aimed to adapt cross-culturally the 

Explanatory Model Interview Catalog (EMIC) Stigma Scale to the perspective of people 

affected by leprosy (EMIC-AP) and community members (EMIC-CSS) for the brazilian 

context. It is a methodological study of cross-cultural adaptation of two scales of stigma in 

different perspectives, based on the universalist model. The study was conducted in Cacoal 

(RO), Floriano (PI), Fortaleza and Maracanaú (CE) and Vitória da Conquista (BA). After 

translation and back-translation of the scales, both were evaluated and adapted to the 

Brazilian context. Subsequently, the psychometric properties of the two instruments were 

analyzed: content validity, construct validity, reliability and stability. For content validity, four 

judges evaluated the scales, reaching a satisfactory Content Validity Coefficient (CVC) for 

EMIC-AP (0.88) and EMIC-CSS (0.89). The EMIC-AP was applied to 203 people affected by 

leprosy. The exploratory factorial analysis was used to verify the construct validity and was 

adequate for evaluation of the Brazilian version - Kaiser Meyer-Olkin (KMO = 0.79) and 

Bartlett's sphericity (p <0.001). It was confirmed the existence of two factors, evidencing its 

validity of construct and that it would be adequate to maintain all of the items. For this scale, 

the stigma was significantly associated with age (p = 0.011), marital status (p = 0.002), work 

context (p = 0.031) and operational disease classification (p = 0.038). In addition, Cronbach's 

alpha showed good internal consistency (α = 0.79), as did the Spearman-Brown coefficient 

(0.81), which pointed to the stability of the instrument by the two halves method. The EMIC-

CSS was applied to 300 community members (non-affected by the disease), KMO = 0.80 and 

significant Bartlett's sphericity (p <0.001). It was confirmed the existence of 4 factors, which 

attest the construct validity of the scale. There was a statistically significant association 

between stigma and the following variables: race (p = 0.010), age group (p = 0.038), natural 

state (p = 0.025); municipality of residence (p = 0.004). Cronbach's alpha demonstrated a high 

internal consistency of the instrument (α = 0.84). The test-retest stability was calculated using 

the Spearman-Brown (0.80) and Pearson's coefficient (r = 0.65, p = 0.001), demonstrating that 



 

 

 

the correlation between the results of the two applications at different times was significant. 

The scales were adequate for the psychometric properties analyzed. They are valid for the 

Brazilian context and can be incorporated into the daily life of health services, allowing the 

development of actions directed to psychosocial aspects, extrapolating the biomedical model 

that prevails in the country. It should be recognized that these are tools for screening to 

contribute to a situational diagnosis, therefore they denote the need for studies that deepen, in 

qualitative perspectives, the causes and impacts of stigma. 

 

Keys-word: Leprosy. Social Stigma. Validation Studies. Psychometry. Neglected Tropical 

Diseases. 
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1 APRESENTAÇÃO 

 

O presente estudo se constitui em uma dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Saúde Pública da Universidade Federal do Ceará, financiado pela 

Organização Não Governamental Netherlands Hanseniasis Relief Brasil (NHR Brasil) e pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq – MCTI/CNPQ nº 

01/2016 – Edital Universal). Antes de aprofundar aspectos relativos ao objeto deste estudo, 

faz-se necessário contextualizar os caminhos e acontecimentos que me guiaram até o presente 

momento.  

Iniciei minha graduação em Psicologia no ano de 2010, saindo da cidade em que 

nasci (Itapetinga, BA), para estudar na Universidade Federal da Bahia (UFBA), no campus de 

Vitória da Conquista, na região Sudoeste do Estado, cheia de expectativas, dúvidas e na busca 

por novos saberes. Apesar de recém-saída do Ensino Médio, compreendia o papel da 

universidade, enquanto promotora do ensino, pesquisa e extensão, e seu potencial de 

transformação social.  

Naquele campus, vivenciei inquietações e os desafios de fazer parte da primeira 

turma de Psicologia inserida em um Instituto Multidisciplinar em Saúde, mas com diálogo 

ainda frágil com os demais cursos. Inicialmente, com caráter voltado para clínica, a Psicologia 

foi se consolidando enquanto uma possibilidade de atuação profissional.  

O universo da pesquisa e a discussão mais intensa sobre saúde pública veio a 

partir da minha inserção no projeto “Atenção à Saúde para Hanseníase em Áreas de Alta 

Endemicidade nos estados de Rondônia, Tocantins e Bahia: Abordagem Integrada de Aspectos 

Operacionais, Epidemiológicos (Espaço-Temporais), Clínicos e Psicossociais” – IntegraHans 

Norte/Nordeste, desenvolvido pela Universidade Federal do Ceará (UFC), no qual a UFBA se 

estabeleceu como parceira em 2014.  

Foi nesse projeto, com uma perspectiva interdisciplinar e de abordagens 

integradoras, que escutei pela primeira vez alguém acometido pela hanseníase e percebi o 

quanto esta enfermidade pode impactar a vida das pessoas, e, mais especificamente, como o 

estigma (aprendido durante a graduação) se expressava na realidade. Ao ampliar o meu olhar 

sobre essa doença, descobri o quanto uma mancha pode vir carregada de significados... Tive a 

oportunidade de escutar relatos de pessoas que escondiam sua condição de saúde por 

vergonha ou medo do possível afastamento da família e da comunidade. Em outros casos, isto 
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realmente aconteceu, inclusive com pessoas que não desenvolveram qualquer grau de 

incapacidade física (GIF) ou outras lesões aparentes por conta da doença. 

Nesse processo, discutindo com profissionais de várias áreas que estavam 

envolvidos na pesquisa, muitas perguntas emergiram: Como as pessoas lidam com o 

preconceito em torno da doença? Como ficam suas relações em contexto familiar? Como 

pessoas que já enfrentam outras adversidades (sociais, econômicas, outras condições de saúde) 

lidam com esse processo de adoecimento? Quais as representações simbólicas desta doença? 

Como o estigma pode se expressar em pessoas acometidas pela hanseníase? 

Atuando na abordagem domiciliar e, principalmente, com a aplicação de escalas, 

durante as atividades de campo do IntegraHans, pude conhecer inúmeras histórias: algumas 

tristes, outras de superação, outras de causar indignação. Foi adentrando um contexto rural 

pobre e de difícil acesso, onde pessoas foram invisibilizadas pelo serviço de saúde, que 

compreendi a real dimensão dos contextos de vulnerabilidade que envolvem a hanseníase e 

como uma doença com potencial incapacitante pode se tornar uma agravante na vida das 

pessoas.  

Desde esse período, buscava entender como as escalas, apesar de apresentarem 

limitações, poderiam captar questões tão subjetivas (restrição da participação social e 

qualidade de vida). Entretanto, ao aplicá-las, percebi que poderiam abrir espaço para 

discussão desses aspectos, sem perder o potencial da escuta. E foi assim que se configuraram 

estes encontros: em momentos de escuta!  

Para além do aprendizado proporcionado pelo envolvimento intenso com as 

atividades de campo do IntegraHans, destacam-se também as importantes discussões tecidas 

durante esse processo em relação à integralidade do cuidado, longitudinalidade, 

universalidade do Sistema Único de Saúde (SUS), políticas públicas, desenvolvimento 

inclusivo, doenças tropicais negligenciadas, vulnerabilidade, determinantes sociais em saúde e 

tantos outros temas que me instigaram e guiaram até o Mestrado. E que, portanto, fizeram-me 

mestranda, estudando (pela) saúde pública. 

O IntegraHans também tinha como objetivo mensurar o estigma relacionado à 

hanseníase. No entanto, diante da ausência de escalas validadas para o contexto brasileiro, tal 

objetivo não foi alcançado. Foi nesse cenário que emergiu o problema deste estudo, a saber: 

Inexistência da adaptação transcultural das escalas de estigma Explanatory Model Interview 

Catalogue (EMIC) na perspectiva de pessoas acometidas pela hanseníase e da comunidade 
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para o contexto brasileiro. Tais escalas foram escolhidas mediante suas indicações por estudo 

Delphi, conduzido por Wim van Brakel em anos anteriores, com o objetivo de coletar 

informações acerca de ferramentas que possibilitassem a avaliação e o monitoramento de 

aspectos de morbidade e incapacidade relacionados às Doenças Tropicais Negligenciadas 

(DTN). 

O presente estudo mostra-se relevante, uma vez que se propõe a adaptar 

transculturalmente duas escalas voltadas para mensuração do estigma em perspectivas 

distintas, possibilitando a avaliação desse fenômeno em territórios endêmicos e 

hiperendêmicos. Inclusive porque deve-se considerar a possibilidade de o estigma ampliar os 

desafios para o controle da doença. Destaca-se que, pela primeira vez, a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) abrangeu a discussão sobre a inclusão social de pessoas acometidas e o 

desenvolvimento de intervenções voltadas para a redução do estigma, como estratégias 

traçadas com vistas ao controle da hanseníase na Estratégia Global 2016-2020. 

Diante do exposto, a presente dissertação foi estruturada da seguinte forma: 

inicialmente, se apresenta uma breve contextualização da situação epidemiológica da 

hanseníase no Brasil; revisão sobre o conceito de estigma social e sua associação com a 

hanseníase; aportes teóricos que fundamentam a necessidade de ampliar o olhar para a 

hanseníase, no que concerne à atenção à saúde de pessoas acometidas pela doença; métodos 

de investigação e mensuração do estigma e de outros aspectos psicossociais relacionados à 

doença; e processos de adaptação transcultural, necessários à utilização de instrumentos 

criados em outros contextos culturais. Posteriormente, encontram-se descritos as justificativas, 

os objetivos e procedimentos metodológicos adotados no presente estudo. 

Na sequência, apresentam-se os resultados e discussão, expostos por meio de 

artigos científicos, ambos em fase de submissão. O primeiro artigo, intitulado “Adaptação 

transcultural da EMIC-CSS para hanseníase: mensuração do estigma em comunidades”, 

apresenta os processos de adaptação transcultural empreendidos para a validação da EMIC-

CSS no Brasil. E o segundo artigo detalha os processos realizados para adaptação da EMIC-

AP, intitulado “Adaptação transcultural da Escala de Estigma Explanatory Model Interview 

Catologue (EMIC) para pessoas acometidas pela hanseníase em diferentes contextos de 

endemicidade no Brasil”. Ao final, versa sobre considerações acerca do estudo, onde são 

sintetizados alguns aspectos que emergiram durante os processos empreendidos, 

apresentando-se as limitações e potencialidades do presente estudo. 
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2 INTRODUÇÃO 

 

A hanseníase se configura como uma das doenças tropicais negligenciadas. 

Doenças assim denominadas, além de estarem presentes em contextos de vulnerabilidade 

socioeconômica, afetam profundamente a qualidade de vida (QV) e geram impactos 

socioeconômicos negativos (BRASIL, 2010). Portanto, além da carga direta de morbidade, 

mortalidade, incapacidade e estigma, as doenças infecciosas negligenciadas impõem uma 

carga social e financeira significativa, pelo fato de contribuírem para o ciclo de pobreza 

(AULT; PERIAGO, 2011).  

Ao ônus econômico, soma-se a falta de interesse e investimento em novos 

fármacos por parte da indústria farmacêutica, bem como a escassez de recursos aplicados em 

pesquisas sobre o tema, o que dificulta o desenvolvimento e a ampliação de tecnologias que 

integrem promoção da saúde e prevenção desses agravos. Igualmente, as iniquidades entre as 

distintas classes sociais favorecem a manutenção do perfil epidemiológico dessas doenças, 

denotando a importância de adotar uma perspectiva integral acerca do conceito de saúde, a 

partir da incorporação dos seus determinantes sociais (SILVA-PIRES et al., 2017). 

Nesse contexto, a hanseníase é uma doença infecciosa crônica de elevada 

magnitude no Brasil, com alto potencial de gerar incapacidades. Segundo a OMS, em 2016 

foram notificados 214.783 casos novos, o que representa uma taxa de detecção de 2,9 casos 

por 100 mil habitantes (WHO, 2016). O Brasil se mantém como o segundo país no mundo em 

número absoluto de casos notificados e registrou, neste mesmo ano, 25.218 casos novos, com 

coeficiente de detecção de 12,2 por 100.000 habitantes (BRASIL, 2018a). 

O coeficiente de detecção de casos com grau de incapacidade física 2 foi de 0,84 

casos novos por 100.000 habitantes, evidenciando a presença de falhas operacionais 

importantes e o diagnóstico tardio dessas pessoas. No entanto, a sua distribuição é 

heterogênea, com maior carga em regiões mais pobres do país (Norte, Centro-Oeste e 

Nordeste) (ALENCAR et al., 2012). Alguns desses cenários apresentam indicadores precários 

no que se refere ao desempenho na vigilância dos contatos e insuficientes em relação ao 

acesso e à qualidade da atenção prestada pelos serviços de saúde, revelando distintas 

dimensões de vulnerabilidade (SOUZA et al., 2018). Segundo parâmetros do Ministério da 

Saúde, os coeficientes de detecção de casos novos revelam situação de alta endemicidade em 

diferentes regiões do país (BRASIL, 2016).  
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O negligenciamento da hanseníase, tratada como doença do passado, e o 

despreparo de alguns profissionais de saúde para a suspeita ou diagnóstico, podem mascarar a 

real situação epidemiológica, dificultando ainda mais o desenvolvimento de medidas de 

controle (VERNAL; PAULA; FRADE, 2015). Igualmente, como característica de muitos 

problemas de saúde crônicos, o estigma – foco do presente estudo – pode contribuir para uma 

“carga oculta” da hanseníase, pois pode levar pessoas acometidas a não assumirem a doença e, 

consequentemente, não se tratarem (WHO, 2001; WEISS; RAMAKRISHNA; SOMMA, 

2006). 

Além disso, a hanseníase pode ocasionar alterações de sensibilidade e de força 

motora, devido à sua especificidade em acometer pele e nervos, e o seu longo período de 

incubação, o que torna relevante o acompanhamento periódico das pessoas acometidas e seus 

contatos, sobretudo pela possibilidade de agravo quando não avaliadas e tratadas 

precocemente (BRASIL, 2002; ALENCAR et al., 2013). Igualmente, pode apresentar, durante 

seu curso ou após a cura, fenômenos inflamatórios agudos, denominados episódios reacionais 

hansênicos, fator impactante na progressão da doença e na qualidade de vida de pessoas 

acometidas (BARBOSA et al., 2008; BARBOSA et al., 2014). Nesses casos, as reações 

hansênicas são causa frequente de incapacidade. 

A incapacidade pode ser compreendida como resultado de uma deficiência física, 

mas também se remete a uma experiência complexa e dinâmica relacionada a fatores 

contextuais. Dessa forma, pode ser inferida a partir de prejuízos e/ou danos, tais como a 

restrição à participação social ou impossibilidade de desempenhar papéis, principalmente 

laborais. Segundo a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 

(CIF), aspectos como deficiência, limitação de atividade, restrição da participação social e 

fatores ambientais e pessoais são componentes significativos do estado de saúde de uma 

pessoa, constituindo dimensões que devem ser analisadas (OMS, 2008; DI NUBILA, 2010).  

Portanto, torna-se cada vez mais importante determinar a dimensão e a natureza 

dos aspectos supracitados, bem como a avaliação de medidas de prevenção de incapacidades e 

reabilitação ampla, que extrapolem a perspectiva biológica (DI NUBILA, 2007), mesmo em 

cenários de difícil controle, a exemplo de pessoas acometidas por doenças negligenciadas, 

como a hanseníase. Para essas pessoas, as incapacidades associadas à doença podem ser 

responsáveis pelo estigma social e pela discriminação a pessoas acometidas e suas famílias 

(BAKIRTZIEF, 1996; VAN BRAKEL et al., 2006). 
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Um dos desafios relacionados à hanseníase é o de propiciar o acesso ao 

diagnóstico precoce e tratamento oportuno e adequado no âmbito da atenção primária à saúde 

(APS), bem como a adoção de medidas coletivas e estratégicas recomendadas para o controle 

desse agravo enquanto problema de saúde pública (BAIALARDI, 2007), com destaque para 

as ações de vigilância de contatos. Tais estratégias e a prevenção de incapacidades são ações 

prioritárias para interromper a dinâmica de transmissão da doença e reduzir incapacidade e 

deficiências (BARBOSA et al., 2014; BRASIL, 2008). O fato de ser uma doença 

estigmatizante e ligada a representações de preconceito, discriminação e exclusão social, 

amplia os desafios para o seu controle (WEISS, 2001). 

Diante do exposto, a redução do estigma relacionado à hanseníase também se 

constitui em uma das ações prioritárias para interromper a transmissão, impulsionar a adesão 

às ações de controle, reduzir incapacidades e promover o bem-estar psicossocial de pessoas 

acometidas pela doença (FEMINA et al., 2007; FONSECA et al., 2015). O desenvolvimento 

de estratégias voltadas para as diversas dimensões de expressão do estigma é um desafio, 

tanto em níveis individuais quanto coletivos. 

 

2.1 Conceituando Estigma – Uma Breve Revisão de Literatura 

 

Há séculos, a experiência do adoecer vem se associando aos estigmas que são 

atribuídos aos seus portadores, impactando sobre a atenção à saúde (OLIVEIRA; GOMES, 

2000; ZAMBENEDETTI; SILVA, 2013). Além do sofrimento causado pelos aspectos clínicos 

relacionados a cada doença ou condição, as pessoas acometidas podem sofrer com o estigma e 

consequente discriminação, por vezes, configurando-se como obstáculo para o sucesso do 

tratamento. Tais questões já foram problematizadas em estudos na área da saúde mental, 

deficiência, HIV/AIDS, hanseníase, câncer, epilepsia, entre outros (RAO et al., 2007; 

RAEIFAR et al., 2017; CINTRA LIMA; MATOS PIMENTA, 2015; SAJATOVIC et al., 

2017). 

Diversas doenças despertaram sentimentos de medo ou repulsa em épocas 

distintas. Portanto, a enfermidade, principalmente aquela sujeita a preconceito, acarreta 

julgamentos morais e psicológicos à pessoa que adoece. As especulações do “mundo antigo” 

fizeram da doença um instrumento da ira divina, que foram reforçadas com o advento do 

cristianismo, que introduziu a noção de doença como castigo, produzindo a ideia de que uma 
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enfermidade podia ser uma punição justa àquele que adoece. Nesse sentido, não se tratava 

apenas do preconceito ou do estereótipo enraizado sobre as pessoas acometidas, criava-se uma 

verdadeira marca. Aquilo que vem a ser chamado de estigma (SONTAG, 1988). 

A palavra estigma provém do grego, termo que servia para se referir a marcas 

corporais, feitas mediante escarificação ou queimadura, para indicar a condição de alguém 

excluído dos círculos de convívio e indigno de ocupar espaços públicos, levando a uma 

depreciação da pessoa estigmatizada frente a seus pares e, possivelmente, dela consigo 

mesma. O estigma podia estar associado a diferenciados aspectos: deformidades físicas; 

condições de caráter individual (crenças falsas e rígidas, vícios) e aspectos coletivos (raça, 

religião etc.), remetendo-se a atributos que conferiam descrédito àqueles que apresentavam 

uma marca diferente e indesejada (GOFFMAN, 2004). 

Os aspectos supracitados podem ser abordados na perspectiva da pessoa 

desacreditada e daquela desacreditável. O estigma leva a um processo de deterioração da 

identidade, uma vez que, ao ser revelado, pode tornar a pessoa desacreditada e, portanto, 

desqualificada/inferiorizada. Por sua vez, aquele que carrega um estigma, mas o mantém 

encoberto, seria uma pessoa desacreditável, podendo se tornar desacreditado, ao revelar sua 

condição. Para lidar com todo esse processo, as pessoas que portam algum estigma criam 

meios de manipular a realidade, de modo a lidar com o acobertamento da sua condição. Ou 

seja, a pessoa desacreditada necessita lidar com as tensões dos contatos e interações sociais 

que a estigmatiza, já a desacreditável manipula as informações a seu respeito, de modo a 

esconder a situação vivenciada (GOFFMAN, 2004). 

Para analisar a dinâmica do estigma que origina o processo de manipulação e 

deterioração da identidade, faz-se necessário conceituar “identidade social real” e “identidade 

social virtual”. A identidade social é o que possibilita o reconhecimento social da pessoa, mas 

também pode ser motivo de estigma (BERLATTO, 2009). A identidade social virtual é 

moldada a partir das exigências que o grupo social faz em relação àquilo que o indivíduo 

deveria ser. Por sua vez, a identidade social real refere-se à categoria e atributos que o 

indivíduo apresenta. 

É a partir da dissonância entre ambas as identidades que se tem a vivência social 

do estigma: 

 

Enquanto o estranho está à nossa frente, podem surgir evidências de que ele tem um 

atributo que o torna diferente de outros [...]. Assim, deixamos de considerá-lo 

criatura comum e total, reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída. Tal 
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característica é um estigma, especialmente quando o seu efeito de descrédito é muito 

grande – algumas vezes ele também é considerado um defeito, uma fraqueza, uma 

desvantagem – e constitui uma discrepância específica entre a identidade social 

virtual e a identidade social real. (GOFFMAN, 2004, p. 06). 

 

 

Enquanto processo social, o estigma envolve alguma diferença/atributo que 

dificulta a aceitação da pessoa na sociedade, dependendo de fatores sociais, culturais e 

individuais (GOFMAN, 2004; PESCOSOLIDO; MARTINS, 2015). Assim, a estigmatização 

pode ser interpretada como um processo dinâmico, produzido socialmente, moldado por 

forças históricas e sociais e estabelecida a partir da perspectiva do estigmatizador, do 

estigmatizado e da interação entre ambos. Tal processo é capaz de gerar consequências sociais 

e pessoais nos âmbitos afetivo, cognitivo e comportamental (GOFFMAN, 2004; DOVIDIO et 

al., 2000).  

No entanto, o estigma deixou de estar relacionado necessariamente a uma marca 

corporal, sendo relacionado aos valores atribuídos às características de uma pessoa, 

geralmente com caráter depreciativo (ZAMBENEDETTI; SILVA, 2013). A estigmatização 

também pode ser compreendida como uma linguagem de relações no âmbito social, ao 

mesmo tempo em que é consequência da aplicação de normas, onde a diferença de alguém irá 

confirmar a normalidade de outro em seu meio social (BECKER, 1963).  

Por conseguinte, apresenta-se nas formas de estigma vivido (atuado/promulgado), 

traduzido pelo ato de tratamento diferenciado/discriminatório; estigma antecipado 

(percebido/sentido), que consiste na percepção, expectativa ou medo da discriminação, e a 

consciência de atitudes ou práticas negativas na sociedade em relação a uma determinada 

condição; já no autoestigma (internalizado), as crenças e os estereótipos criados socialmente 

são internalizados pela pessoa (WEISS, 2008; VAN BRAKEL; GALARZA, 2014; ILEP, 

2011a). 

No âmbito da psicologia social, o estigma existe quando elementos de rotulagem, 

estereótipos, separação, perda de status e discriminação ocorrem juntos e persistem, devido às 

relações de poder existentes na sociedade (LINK; PHELAN, 2001). Considerado como um 

processo complexo, a incorporação do poder, perda de status e discriminação são elementos 

centrais para a identificação de grupos estigmatizados e necessitam ser delimitados 

conceitualmente. 

O termo rotulação consiste no processo de eleger uma determinada característica e 

aplicá-la a uma pessoa ou grupo. A atribuição de um rótulo a alguém predispõe a supor 
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comportamentos compatíveis com o rótulo imputado, distorcendo as percepções acerca 

daquele indivíduo. A rotulação é um fenômeno natural nas relações humanas, portanto, é 

resultado de um processo social. Por sua vez, os estereótipos são ideias e conceitos aprendidos 

pela maioria das pessoas de um determinado grupo social e representam, coletivamente, 

características relativas a um grupo por meio da categorização. Apresenta-se como a base 

cognitiva do preconceito, a partir de ideias/crenças fixas que distorcem e simplificam a 

maneira de atribuir características a todos os membros de um determinado grupo 

(RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 2015). 

Apesar de o preconceito ser definido como algo positivo ou negativo, no presente 

estudo, ateve-se ao termo em sua perspectiva negativa, que se remete ao posicionamento 

hostil ou negativo em relação a um determinado grupo, não levando necessariamente a 

comportamentos discriminatórios. Nesse sentido, o preconceito se alicerça em três 

componentes: o estereótipo, que se apresenta como componente cognitivo; os sentimentos 

negativos em relação a um grupo, que constituem a base afetiva do preconceito; e o 

componente comportamental, que pode ser observado a partir de ações discriminatórias ou 

agressivas dirigidas a um determinado grupo (RODRIGUES; ASSMAR; JABLONSKI, 

2015). 

Nesse aspecto, as pessoas que são percebidas como “diferentes” são, 

frequentemente rotuladas, a exemplo da hanseníase, cujo imaginário social ainda a 

compreende como “doença muito contagiosa”, “amaldiçoada”. A sociedade tende a ter 

estereótipos que acompanham esses rótulos, constituindo uma visão sobre como essa pessoa é. 

Quando um estereótipo é ligado a um rótulo, as pessoas tendem a não ver mais a pessoa real, 

mas apenas o estereótipo, reduzindo-se a ele (ILEP, 2011a).  

O estigma também pode ser compreendido a partir do preconceito, resultando em 

algum tipo de privação para a pessoa que é alvo do estigma (CORRIGAN; WATSON 2002). 

Tal privação pode ser observada a partir dos processos de separação que são socialmente 

estabelecidos ou pela perda do status. A separação é uma característica marcante do estigma, 

pois expressa a existência de dois grupos: nós e eles. O “nós” caracterizado pelos valores 

estabelecidos em consonância com a ideologia dominante. E o “eles” representa pessoas 

diferentes, e, por conseguinte, rotuladas negativamente (ZAMBENEDETTI; SILVA, 2013). 

Tais grupos podem ser denominados como “normais” e “estigmatizados” (GOFFMAN, 2004). 

O estigma também se remete a um conjunto de atitudes negativas: a 
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discriminação, que consiste em comportamentos que se caracterizam por tratamento 

diferencial e desigual de pessoas ou de grupos em razão das suas características. Tais ações 

podem ocorrer em diferentes contextos, como nos serviços de saúde, no trabalho, no espaço 

familiar, entre outros, correspondendo ao modo de expressar o estigma (SIQUEIRA; 

CARDOSO, 2011). 

Em síntese, o preconceito se refere a uma ideia preconcebida sobre algo ou 

alguém e o estereótipo a crenças acerca da suposta essência de um grupo social ou indivíduo. 

Já a discriminação se remete a um tratamento injusto e diferenciado a determinados grupos 

(BASTOS; FAERSTEIN, 2013). 

A reflexão acerca do preconceito e do estigma permite o reconhecimento das 

seguintes funções: exploração e dominação; cumprimento de normas; e evitação ou 

afastamento da doença (PHELAN; LINK; DOVIDIO, 2013). Essa perspectiva propõe “[...] 

uma discussão mais ampla entre os processos culturais, as estruturas de poder e as 

possibilidades de resistência que permitem uma compreensão mais social e política desses 

processos” (LINK; PHELAN, 2001). Isso evidencia a importância dos modos de resistências, 

como os movimentos sociais, voltados à luta pelos direitos daqueles que são invisibilizados 

como grupos minoritários por questões políticas e sociais, a exemplo das pessoas acometidas 

pela hanseníase.  

Ainda, um determinado atributo que estigmatiza passa a compor parte da 

identificação de uma pessoa ou grupo. Essa identidade (estigmatizada) não deve ser 

compreendida como algo estável e permanente, mas “[...] como uma construção estratégica, 

posicional e histórica, sujeita a transformações” (HALL, 2000). Portanto, o estigma não é 

apenas o resultado de atitudes psicológicas individuais, mas também um produto da 

iniquidade social e econômica, que se expressa a partir da visibilidade de grupos mais e outros 

menos valorizados socialmente (PARKER, 2012). Tal perspectiva se faz pertinente quando se 

considera e problematiza a hanseníase enquanto uma doença de pessoas negligenciadas e com 

potencial estigmatizante. Nesse sentido, ela nunca pode ser analisada isoladamente, pois se 

relaciona a outros aspectos, como questões políticas e contextos sociais e históricos:  

 
A compreensão deste contexto histórico e das suas consequências para as pessoas e 

comunidades afetadas pode ajudar-nos a desenvolver melhores abordagens para 

combater este fenômeno e reduzir os seus efeitos. [...] o estigma é usado por 

indivíduos, comunidades e pelo Estado para produzir e reproduzir estruturas de 

desigualdade social. (PARKER, 2012, p.166).  
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Nesse âmbito, teorias são elaboradas para explicar a discriminação e exclusão 

daqueles que são estigmatizados, bem como sua suposta inferioridade. Tais teorias podem ser 

entendidas como representações sociais, que são criadas e partilhadas. A teoria das 

representações sociais (TRS) preocupa-se com a representação ou sistemas de construção 

social comum, incluindo valores, atitudes e práticas que as pessoas adotam para orientar-se na 

sociedade, contribuindo para a constituição de uma realidade comum a um grupo 

(MOSCOVICI, 1984). É particularmente relevante para o estudo do estigma, pois investiga 

como grupos sociais constroem coletivamente suas representações a fim de se distanciarem de 

outros tidos como “diferentes”. Tais explicações acabam caracterizando este “diferente” com 

atributos estigmatizantes, culpa e vergonha (CAMPBELL et al., 2011).  

A representação social pode se constituir como causa de atitudes negativas diante 

de uma determinada pessoa ou grupo. Desse modo, as atitudes não são apenas resultado de 

um processo individual, mas também estão relacionadas com as representações sociais e 

culturais estabelecidas (MOSCOVICI, 1963), como, por exemplo, a menção do termo 

hanseníase ou a possibilidade de estar acometida pela doença ainda remete à memória social 

da lepra e ao estigma milenar que a acompanha, emergindo representações sociais que podem 

resultar em preconceitos e discriminação (PALMEIRA; QUEIROZ; PEREIRA, 2013). Assim, 

as representações sociais possibilitam a apreensão dos fenômenos psicológicos em sua 

dimensão social (ROCHA, 2014). 

Como citado anteriormente, os estigmas se modificam na medida em que as 

culturas e as sociedades se transformam. Ao mesmo tempo em que membros da sociedade 

mantêm suas concepções estigmatizantes, as formas de responder às mesmas são transmitidas 

para as gerações futuras por meio da aprendizagem e do processo de socialização. O estigma 

não é, portanto, uma propriedade de indivíduos, mas, sim, uma construção social, um reflexo 

da cultura (AINLAY et al., 1986).  

Ao longo do século XXI, deu-se continuidade ao estudo acerca do estigma, a 

partir de trabalhos de base conceitual e empírica, identificando novas direções e níveis cada 

vez mais complexos desse fenômeno. Assim sendo, o “estigma”, como usado na literatura, 

assumiu uma categoria de referência global e não se constituiu em uma entidade singular, 

tampouco em um fenômeno estático, sendo necessários estudos transdisciplinares para melhor 

compreendê-lo (PESCOSOLIDO; MARTIN, 2015).  

No âmbito da saúde, o estigma se constitui em um processo social ou experiência 
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pessoal caracterizado por exclusão, condenação ou desvalorização, resultante de um 

julgamento social acerca de uma pessoa ou grupo, baseado em atributos ligados a alguma 

condição de saúde. Neste cerne, outro aspecto importante se remete aos processos pelos quais 

alguns grupos se tornam mais vulneráveis a problemas de saúde porque são identificados com 

outras condições excludentes e estigmatizantes, a exemplo da pobreza (WEISS; 

RAMAKRISHNA; SOMMA, 2006). Desse modo, em investigações acerca da vivência do 

estigma em pessoas acometidas por alguma doença, podem ser descobertos outros 

preconceitos ou atitudes estigmatizantes associadas à classe, ao gênero e/ou à etnia, bem com 

a movimentos migratórios e desigualdades sociais (WHITE, 2011). 

A exemplo da condição de pobreza, observa-se que a mesma pode ser considerada 

intolerável pela sociedade, uma vez que está associada a um status desvalorizado e 

estigmatizado. Consequentemente, pessoas nessas condições podem ser obrigadas a viver em 

uma situação de isolamento, procurando dissimular a inferioridade de seu status no meio em 

que vivem, sendo-lhes atribuído um conjunto de representações negativas (PAUGAM, 2001; 

ACCORSSI; SCARPARO; GUARESCHI, 2012). De tal modo que o estigma e as 

desigualdades sociais aumentam a vulnerabilidade de indivíduos e grupos, o que pode 

repercutir negativamente sobre suas condições de vida e saúde (GODOI; GARRAFA, 2014; 

ARAÚJO-JORGE; MOREIRA; AGUIAR, 2014). 

Reafirma-se que o cuidado em saúde deve considerar o estigma que acompanha 

aqueles acometidos por certas condições, uma vez que pode reduzir suas chances de 

tratamento. Há evidências de que o estigma e a discriminação impactam a vida em sua 

dignidade e devem integrar constantemente o debate bioético, uma vez que comprometem 

aquilo que ele busca assegurar: a proteção do sujeito, individual ou coletivo (GODOI; 

GARRAFA, 2014).  

A seção a seguir trata, mais especificamente, da associação entre estigma e 

hanseníase, abordando como esse fenômeno pode reverberar sobre indivíduos, famílias e 

comunidades. Portanto, denota a carga da doença em seus mais diversos contextos e formas 

de expressão. 
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2.1.1 Estigma Associado à Hanseníase 

 

A experiência subjetiva do adoecimento (illness) é perpassada pela cultura, e 

influenciada pelas suas redes de símbolos. Estes articulam conceitos biomédicos e sociais que 

determinam as formas de pensar e de agir, ou seja, reverberam sobre a percepção de uma 

determinada condição de saúde e o tipo de ação/atitude necessária para solucioná-lo (UCHÔA; 

VIDAL, 1994; ALVES, 1993). 

No campo da psiquiatria transcultural, tem-se evidenciado que crenças e práticas 

culturais afetam o processo saúde-doença, influenciando o comportamento diante do 

adoecimento e interferindo na busca do cuidado. Essas crenças podem partir tanto do que foi 

instituído culturalmente como podem ser baseadas na ideologia dos profissionais que estão 

fora da realidade local. Tais perspectivas e/ou oposição entre elas dão subsídios para a 

compreensão da relação entre os planos de cuidado (predominantemente biologicistas) e as 

experiências de adoecimento dessas pessoas (WEISS, 1997). De tal modo que o 

conhecimento acerca das percepções e atitudes da população frente ao processo saúde-doença 

é fundamental para o desenvolvimento das ações de assistência e educação em saúde, 

condizentes com suas necessidades percebidas (UCHÔA; VIDAL, 1994). 

Nesse sentido, faz-se necessário refletir sobre as formas de cuidado prestado às 

pessoas acometidas pela hanseníase e no controle desta doença, que se mantém com elevada 

carga de morbidade no país (BRASIL, 2016). Além do reconhecimento da sua magnitude, 

deve-se considerar a transcendência da doença, que gera complexas repercussões nos planos 

individuais e coletivos. A transcendência é uns dos parâmetros para definição de prioridades 

para intervenção em saúde pública, sendo definida pela gravidade e valor social, ou seja, o 

custo pessoal e social dos agravos à população no âmbito coletivo, envolvendo a relação 

saúde-doença-cuidado, que passa a interferir nas relações sociais, econômicas, profissionais e 

culturais (CUNHA, 2012; GONÇALVES, 2006). A transcendência na hanseníase se traduz 

pelo seu elevado potencial incapacitante, estigma e suas repercussões psicossociais e 

econômicas. 

O estigma decorrente da hanseníase desenvolveu-se ao longo de séculos de 

superstição e equívocos, atrelado a uma doença milenar, a “Lepra”, demarcando 

representações de preconceito, discriminação e exclusão social desde o seu aparecimento, em 

virtude de mitos acerca da sua cronicidade e transmissão (RAO, 2015; BAKIRTZIEF, 1996). 
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Dito de outro modo, “[...] a associação entre doença e estigma, entre deformidade física e 

condenação moral, já era evidente desde as primeiras descrições da hanseníase e das 

medidas de isolamento adotadas” (QUEIROZ; PUNTEL, 1997). 

Durante um longo período, os indivíduos acometidos pela doença foram rejeitados 

pela sociedade, institucionalizados e privados do contato com o mundo, condenados a viver 

em colônias/leprosários, como medida principal de profilaxia (BARRETO et al., 2014; 

FONSECA et al., 2015). Posteriormente, com instituição da Dapsona e avanços da 

Poliquimioterapia (PQT), os leprosários foram extintos, abrindo espaço para o tratamento 

ambulatorial. A Organização das Nações Unidas (ONU) recomendou a reparação dos danos 

causados durante o isolamento compulsório das pessoas com hanseníase. Depois do Japão, o 

Brasil foi o segundo país a reconhecer o isolamento compulsório como crime de Estado e 

indenizar as pessoas segregadas do convívio social (DOMINGUES, 2015). 

Apesar disso, ainda hoje o estigma decorrente da hanseníase refere-se ao 

descrédito, à desqualificação e à marginalização social, em consequência das deformidades 

físicas daqueles acometidos, da construção histórica da doença e da falta de informação, 

inclusive entre profissionais de saúde. Embora ela tenha tratamento e cura, ainda persiste o 

estigma, em função de preconceitos profundamente enraizados, que trazem consigo 

representações que transcendem quaisquer definições técnico-científicas, carregadas por um 

componente religioso e de crenças relacionadas à palavra “Lepra” (FONSECA et al., 2015; 

MESQUITA FILHO; GOMES, 2014; MORHAN, 2011). 

Após a publicação da Portaria nº 165, de 14 de maio de 1976 e, posteriormente, 

com o decreto da lei nº 9.010 de 29 de março de 1995 pelo Congresso Nacional, o termo 

“Lepra” e seus derivados passaram a ser proibidos na linguagem empregada nos documentos 

oficiais da União e dos Estados e foi colocado em desuso no Brasil, por sua conotação 

negativa, construída historicamente (BRASIL, 1995; MORHAN, 2011). No entanto, a doença 

ainda permanece ancorada na representação tradicional da “Lepra”, cujos determinantes 

sociais, como cultura, religião e situação social, alteram a forma como cada pessoa enfrenta o 

adoecimento, por uma condição marcada pela segregação, desde os tempos bíblicos, e que 

continua a gerar preconceito (TAGLIETTI; FUHR, 2013). Tal fato pode ser explicado, pois se 

sabe que a estrutura central de uma representação social tem determinação histórica, não 

devendo ser esperado rápidas alterações da mesma em um curto período (OLIVEIRA et al., 

2003). 
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Apesar dos esforços empreendidos para redução da conotação negativa da doença, 

há ainda um conjunto de representações que a configuram como estigmatizante, podendo 

desencadear novas doenças. Esse fato, associado às precárias condições socioeconômicas, 

amplia os desafios para o controle da hanseníase como problema de saúde pública (GARCIA 

et al., 2003). Ainda em relação ao estigma gerado, ressalta-se que as incapacidades surgidas 

com a progressão da doença são dificuldades significativas enfrentadas pelas pessoas 

acometidas. De tal modo que se torna imprescindível desmistificar os conhecimentos 

equivocados e negativos sobre a hanseníase, como incurabilidade, mutilação, rejeição e 

exclusão social, relacionados à sua memória social (BUNA et al., 2015; CORIOLANO-

MARINUS et al., 2012; LANA et al., 2014; SILLO et al., 2016). 

Portanto, a hanseníase permanece sendo motivo de discussão no âmbito da Saúde 

Pública, pois o isolamento social, o preconceito e estigma, podem acarretar impactos 

psicossociais às pessoas e famílias acometidas. De modo que a investigação do preconceito e 

da discriminação pode contribuir para a garantia da equidade no acesso aos serviços de saúde 

(MASSIGNAM; BASTOS; NEDEL, 2015). Logo, é necessário investigar como o estigma 

associado à doença pode afetar a realização das atividades diárias, geração de renda, 

participação social e a busca pelo diagnóstico e a adesão ao tratamento, a fim de que possam 

ser traçadas estratégias de inclusão social e reabilitação (ILEP, 2011b; LEITE et al., 2015; 

FELICISSIMO et al., 2013).  

O estigma é um fenômeno complexo, decorrente de múltiplas causas e situações, 

relacionadas ao contexto cultural em que ocorre, envolvendo características consideradas 

indesejáveis de um indivíduo ou grupo (SERMRITTIRONG; VAN BRAKEL, 2014). A 

hanseníase e o estigma associados podem afetar a vida social das pessoas acometidas, mesmo 

em áreas não endêmicas, onde há relatos de vivência do autoestigma, baixa autoestima e 

redução da participação social, evidenciando necessidade de mais informações acerca da 

doença, grupos de apoio para essas pessoas e maior conscientização dos profissionais de 

saúde (GROOT; VAN BRAKEL; VRIES, 2011). 

Além disso, mudanças na vida das pessoas após o episódio reacional, bem como 

os sentimentos de incerteza da cura diante da incapacidade, evidenciam como a manutenção 

das reações hansênicas, incapacidades físicas instaladas e limitações funcionais repercutem 

nos aspectos socioeconômicos e na dinâmica de trabalho dessas pessoas (PEREIRA, 2013; 

SILVEIRA et al., 2014; GARBIN et al., 2015). Assim, podem potencializar repercussões 
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psicológicas, diminuição da autoestima e processos de autossegregação da pessoa acometida 

pela hanseníase (BARBOSA et al., 2014; FELICISSIMO et al., 2013). 

Analiticamente, diferentes dimensões que envolvem a incapacidade têm 

implicações distintas para a saúde e capacidade individual e geram respostas tanto em nível 

psicológico quanto no meio social e cultural. Por exemplo, uma incapacidade visível (que 

restringe o funcionamento ou afeta a aparência) desencadeia respostas sociais mais negativas, 

enquanto aquelas não observáveis diretamente podem apresentar outros modos de 

posicionamento por parte da sociedade (SHAKESPEARE, WATSON, 2002). Isso se torna 

perceptível quando pessoas acometidas pela hanseníase ocultam seu diagnóstico e o próprio 

corpo, na tentativa de esconder a doença, para impedir a rejeição; ou quando são isoladas do 

convívio social (BAIALARDI, 2007; LOURES et al., 2016). 

Apesar dos avanços em relação a este agravo, muitos são os obstáculos a serem 

superados, tais como as barreiras de acesso para um cuidado adequado; a falta de capacitação 

dos profissionais de saúde para as ações de vigilância, diagnóstico precoce, tratamento 

oportuno e reabilitação psicossocial; a pouca conscientização das pessoas acometidas acerca 

de sua condição e de seus direitos; a falta de um processo de aconselhamento direcionado para 

escuta qualificada, promoção do autocuidado e educação em saúde de indivíduos e 

comunidade (RAO, 2015). 

Internacionalmente, tem-se evidenciado que existem diversos fatores que 

constroem a percepção do estigma entre pessoas acometidas pela hanseníase e aquelas não 

afetadas. Em pesquisa conduzida no Nepal, maiores níveis de estigma percebidos foram 

significativamente associados a pessoas com incapacidades físicas decorrentes da doença, 

baixo nível socioeconômico, baixa escolaridade e mudança de ocupação após adoecer. Nesse 

mesmo estudo, a falta de conhecimento sobre a hanseníase e a percepção da mesma como 

doença grave e difícil de tratar também estiveram associados a altos níveis de estigma em 

pessoas acometidas (ADHIKARI et al., 2014). 

O estigma decorrente da hanseníase tem sido abordado principalmente em estudos 

de natureza qualitativa. Uma pesquisa conduzida no nordeste do Brasil evidenciou mudanças 

experimentadas por pessoas acometidas pela doença. Tais alterações ocorreram no contexto 

familiar (reações de medo, religiosidade, evitação), na receptividade dos vizinhos e colegas de 

trabalho, impactando no convívio social dessas pessoas. Apesar de sua exclusão social, os 

entrevistados acreditavam que seu isolamento era justificado, o que evidenciou a experiência 
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de estigma vivenciada após o diagnóstico da doença (SILVA; ALBUQUERQUE; ANTUNES, 

2014).  

Outro estudo realizado em uma comunidade rural, em Tamil Nadu, identificou que 

a maioria dos entrevistados não tinha conhecimento básico sobre a doença; havia equívocos 

sobre a causa e modo de transmissão da hanseníase (associado ao compartilhamento de 

utensílios e roupas) e quase um terço das pessoas acometidas não revelaram seu diagnóstico 

ao cônjuge, familiares ou amigos, por medo de rejeição social, discriminação e maus tratos. 

Ao todo, a maior parte deles tinha autoestigma e aqueles que apresentavam incapacidades 

físicas por conta da doença vivenciavam o isolamento e a rejeição social (THILAKAVATHI; 

MANICKAM; MEHENDALE, 2012).  

A fragilidade do acesso à atenção, os preconceitos, bem como a falta de 

informação e a possibilidade de apresentarem reações hansênicas e/ou recidiva, tornam difícil 

o período de pós-alta para aqueles acometidos pela hanseníase, exigindo o acompanhamento 

longitudinal dessas pessoas (BARBOSA, 2009). Uma revisão sobre a qualidade de vida em 

pessoas durante o pós-alta evidenciou a necessidade de políticas para a sua abordagem 

integral, adoção de um novo conceito de cura (que vá além da eliminação do bacilo), 

sobretudo, que considere as incapacidades resultantes da doença, bem como a incorporação de 

estratégias para redução do estigma. Quando analisada a QV, observou-se a influência 

negativa dos aspectos socioculturais que envolvem a doença, assim como, das incapacidades 

físicas que podem se desenvolver nesse período (RIBEIRO; OLIVEIRA; FILGUEIRAS, 

2015). Consoante a isto, a hanseníase pode causar prejuízos à QV, principalmente àqueles que 

apresentam a forma multibacilar da doença (NETO et al., 2015). 

No que se refere ao conceito de cura, para algumas pessoas submetidas à PQT, a 

hanseníase tornou-se uma doença curável, como qualquer outra condição de saúde, enquanto 

que, para outras, o referido agravo (igualmente tratado) é experienciado como uma 

enfermidade crônica e sem cura, confrontando a cura bacteriológica e o sentimento de “sentir-

se doente”. Para estas, a hanseníase parece menos dependente da cura bacteriológica, após 

PQT. Tal controvérsia revela “[...] como a farmacêutização da saúde pública é menos 

geradora de experiências de saúde do que da contenção das doenças no espaço público” 

(CRUZ, 2015). 

É nesse cenário complexo e diverso, moldado a partir de forças sociais e culturais, 

que se fazem necessários a conceituação e estudo do estigma, em perspectivas distintas. Tal 
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investigação auxilia no entendimento de como esse fenômeno se expressa, podendo impactar 

na vida de pessoas acometidas e daqueles à sua volta. Para tanto, faz-se necessário 

compreender a construção desse campo de representações simbólicas que envolve a 

hanseníase, vista ainda hoje em alguns contextos como doença mutilante, impura, contagiosa 

e incurável (CHATURVEDI; SINGH; GUPTA, 2005).  

Soma-se a isso a dificuldade de identificar o estigma decorrente da hanseníase, 

pois ele pode estar emaranhado em outros problemas causados por relações sociais opressivas. 

Assim, aqueles identificados como "estigmatizados", muitas vezes estão envoltos em outros 

rótulos sociais, que antecedem ou que não se relacionam ao adoecimento. De tal modo, que 

não se deve estabelecer uma relação determinista entre estigma e hanseníase. Neste cenário, o 

enfrentamento do estigma associado à hanseníase demanda a ampliação de olhares sobre 

outros determinantes presentes nos discursos, que estabelecem rótulos e estereótipos 

impostos, que mantêm essas relações (STAPLES, 2011). 

 

 

2.2 Atenção à Saúde para a Hanseníase – Ampliando Olhares 

 

A política de saúde no Brasil configura-se, constitucionalmente, a partir dos 

princípios de universalidade, integralidade e equidade. Neste cenário, o Sistema Único de 

Saúde (SUS) se constitui como política pública estruturada com base no direito social à saúde, 

abarcando novas perspectivas acerca do processo de adoecimento. Assim, é relevante destacar 

que: 

 

[...] o SUS foi estruturado a partir de concepções e de princípios que tornam 

complexo o conceito de saúde, constituindo-o para além da ideia de ausência de 

doença, de conservação da vida ou de manutenção da sobrevivência. Saúde passa a 

ser entendida como um processo singular e subjetivo de negociação permanente de 

sentidos em um campo social, processo de construção e de desconstrução de normas 

para o enfrentamento da realidade e da (re) qualificação da vida. (DIMENSTEIN, 

MACEDO, 2012, p. 234). 

 

 Ainda de acordo com os autores, os principais artigos das leis nº 8.080 e nº 8.142 

estabeleceram um conceito ampliado de saúde, englobando fatores do meio físico, 

socioeconômico e cultural, bem como oportunidades de acesso aos serviços de promoção, 

proteção e recuperação da saúde. Essas leis legitimaram o direito dos cidadãos às ações de 

saúde, cabendo ao Estado garanti-lo, a partir dos princípios de: universalidade; acessibilidade 
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e coordenação do cuidado; integralidade da atenção; humanização; equidade; e participação 

social (DIMENSTEIN; MACEDO, 2012). 

Debates no campo da saúde coletiva apontam os avanços no modelo de atenção 

em saúde, que passou a ser visto como polissêmico. No entanto, faz-se necessário progredir 

em relação ao paradigma biomédico, uma vez que persistem atitudes centralizadoras no 

manejo de patologias, além de cuidados fragmentados, voltados para o corpo biológico, bem 

como a dificuldade na implementação da atenção integral (FERTONANI et al., 2015). 

Enquanto prática hegemônica, o biologicismo remonta à passagem do Iluminismo para o 

século XIX, período em que o poder científico se legitimou, consolidando o saber médico na 

modernidade a partir da observação, experimentação e análise, com enfoque para a doença e 

para o corpo (FOUCAULT, 2006). 

Nesse cenário de contraposição, também merecem destaque as análises tecidas por 

Georges Canguilhem. Suas críticas estabeleciam uma contraposição ao reducionismo da 

concepção positivista, limitada a analisar a funcionalidade dos órgãos e a normatividade, 

como se os fenômenos patológicos fossem apenas variações quantitativas (déficits ou 

excessos), e cujo cuidado fragmentava-se, atuando de forma centrada. Desse modo, o 

adoecimento não pode ser compreendido apenas por meio das medições fisiopatológicas, pois 

quem estabelece o estado da doença é o sofrimento e sentimentos expressos pelo corpo 

subjetivo que adoece (CANGUILHEM, 2002; CONDÉ, 2016; SAFATLE, 2011). 

Aponta ainda que as leituras sobre corpos são realizadas a partir de interesses 

normativos que irão produzir técnicas de intervenção normalizadora. No entanto, a doença 

apenas exprime outros modos de vida possíveis, de tal maneira que saúde e doença são 

valores sociais historicamente colocados, que não se restringem a simples expressão da 

situação biológica do organismo em um determinado contexto (AYRES, 2016). 

Dessa forma, a ênfase na multiplicidade e na complexidade dos fatores existentes 

no processo saúde-doença-cuidado é resultado de um movimento de rupturas, que demanda a 

reestruturação das políticas de saúde e das práticas emergentes de um novo paradigma em 

saúde (NEPOMUCENO; BRANDÃO, 2011). Neste cerne, faz-se necessário discutir a 

integralidade, enquanto uma diretriz do SUS, mas também como uma “bandeira de luta” 

(MATTOS, 2009), onde contextos sociais e culturais devem ser reconhecidos em junção com 

aspectos individuais que estão na base do dinâmico e complexo processo saúde-doença 

(MALAGÓN-OVIEDO; CZERESNIA, 2015). 
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No âmbito da saúde, a integralidade remete-se a um conceito multidimensional. 

Portanto, deve ser vista em diferentes perspectivas, a saber: 1) como prática/atitude 

profissional, com a preocupação em discernir as necessidades dos usuários, considerando 

demandas que não se reduzam à prevenção e ao controle das doenças; 2) como modo de 

organizar os processos de trabalho, pensados não apenas para o impacto epidemiológico em 

um determinado lugar, mas também para apreensão ampliada das demandas da população; 3) 

políticas públicas moldadas para solucionar um determinado problema de saúde, evitando que 

as mesmas incidam de forma descontextualizada sobre os sujeitos. A integralidade, assim 

concebida, é um princípio que deve ser defendido em todas as práticas de saúde (MATTOS, 

2009; CECÍLIO, 2011). 

Nesse cenário, onde o cuidado biomédico é um modelo hegemônico, é importante 

pensar no contexto social em que o processo saúde-doença-cuidado é produzido. No Brasil, os 

serviços de saúde para as pessoas acometidas pela hanseníase ainda estão voltados 

enfaticamente para os aspectos clínicos da doença, como condição aguda, havendo 

instrumentos e ações reduzidos que contemplem aspectos psicossociais, a exemplo do estigma 

e preconceito. Quando a concepção de saúde transcende o olhar biomédico, abre-se espaço 

para práticas direcionadas para o coletivo, atreladas à transformação da condição da pessoa 

adoecida e com a produção de sujeitos autônomos e solidários (SANTOS; QUINTANILHA; 

DALBELLO-ARAÚJO, 2010), sendo necessárias intervenções que estimulem tais 

perspectivas. 

Portanto, além do princípio de integralidade, afirma-se a relevância da discussão 

de duas perspectivas éticas/políticas na saúde pública, que extrapolam a perspectiva 

biomédica e se apresentam como alternativas ao sofrimento causado pelo estigma, 

preconceito e discriminação, a saber: o foco na saúde e direitos humanos e a justiça social. 

Estas abordagens têm colaborado para a reflexão acerca de ações voltadas para o 

enfrentamento da discriminação e seus efeitos sobre a saúde (PARKER, 2012). Por sua vez, o 

estímulo ao empoderamento também se torna elemento estratégico para a superação desse 

cenário, quando pessoas acometidas por condições de saúde estigmatizantes se transformam 

em agentes ativos em suas comunidades (CROSS, 2006). 

No caso da hanseníase, os comprometimentos físicos ocasionados pela doença são 

pactuados nas ações do Plano Nacional de Controle da Hanseníase. Com o propósito de 

subsidiar estados e municípios nesse processo, o Ministério da Saúde lançou, em 2008, o 
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Manual de prevenção de incapacidades, enfocando desde o acolhimento das pessoas 

acometidas, às atividades básicas para evitar incapacidades e deformidades, a saber: 

diagnóstico precoce; tratamento regular com PQT; exame dos contatos e BCG; identificação e 

tratamento adequado das reações e das neurites; monitoramento da acuidade visual e da 

função neural; inclusão social (família, trabalho, educação etc.); e identificação de pessoas em 

“risco” (Reações e neurites, Graus 1 e 2) (BRASIL, 2008).  

Já em 2010 foi lançado o Guia de apoio para grupos de autocuidado em 

hanseníase, que ampliou o escopo das ações voltadas para as pessoas acometidas. O material 

foi proposto para orientar a implantação e o desenvolvimento de grupos de apoio para o 

autocuidado, visando à superação das limitações das pessoas acometidas pela hanseníase, 

proporcionando troca de experiências e estimulando a autonomia das pessoas para a melhoria 

da qualidade de suas vidas, por meio do apoio do grupo e utilizando recursos próprios e da 

comunidade (BRASIL, 2010). 

No entanto, apesar da enfática importância da realização do autocuidado, observa-

se a baixa adesão ao programa, que pode ser justificada pela desestruturação da imagem 

corporal das pessoas acometidas e pelo estigma advindo das representações sociais do corpo 

“leproso”, sendo necessário ampliar o discurso tecnicista nas ações educativas em 

autocuidado, considerando, entre outras questões, a imagem corporal como aspecto 

importante nas estratégias de tratamento da doença (BATISTA; VIEIRA; PAULA, 2014). 

Nessa perspectiva, a educação em saúde é uma estratégia importante, pois auxilia a 

compreensão da doença, do processo de adoecimento, tratamento e suas consequências na 

vida de pessoas acometidas, inclusive, valorizando seus conhecimentos, crenças e os modos 

de subjetivação envoltos nesse processo (FONSECA et al., 2015; BATISTA; VIEIRA; 

PAULA, 2014). 

Em nível global, a International Federation of Anti-Leprosy Associations (ILEP), 

lançou, em 2011, diretrizes para redução do estigma, como um produto do Workshop de 

Pesquisa sobre Estigma, realizado em outubro de 2010, em Amsterdam. As diretrizes deram 

origem a 4 guias sobre redução de estigma, a saber: Guia 1 –What is health-related stigma?; 2 

– How to assess health-related stigma?; 3 – A map for stigma reduction: an intervention for 

empowerment; e 4 – Counseling to Reduce Stigma. De modo geral, são destinados a gestores e 

profissionais da saúde e da assistência social que lidam com o estigma decorrente da 

hanseníase e outras condições de saúde. Apresentam informações baseadas em evidências e 
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propõem práticas e recomendações para trabalhadores da área, sobre como reduzir o estigma 

contra e entre as pessoas acometidas e na comunidade (VOOREND et al., 2011; ILEP, 

2011a). 

Uma revisão de literatura identificou estratégias de redução de estigma no campo 

da hanseníase e outras condições estigmatizantes. Verificou-se que as mesmas foram 

implementadas em níveis intrapessoal, interpessoal, organizacional/institucional, comunitário 

e governamental. De modo geral, as intervenções identificadas foram: mudança de 

comportamento individual; aconselhamento; grupos de autoajuda, terapia cognitivo-

comportamental; advocacy e grupos de apoio; cuidado e suporte; equipe de atendimento 

domiciliar; Reabilitação Baseada na Comunidade (RBC); programas de treinamento e 

mudanças institucionais (setor saúde e local de trabalho de pessoas acometidas); intervenções 

educativas; interações entre a comunidade e pessoas acometidas; protestos organizados; 

intervenções políticas e por meio de leis (HEIJNDERS; MEIJ, 2006). No entanto, poucos 

estudos nessa área avaliaram o alcance e a eficácia das intervenções para redução do estigma 

(HEIJNDERS; MEIJ, 2006; PESCOSOLIDO et al., 2008).  

Por sua vez, entre os anos de 2002 e 2005, foi desenvolvido, no Nepal, o Stigma 

Elimination Programme (STEP), que buscou combater o estigma percebido, o autoestigma e o 

estigma efetivado, alterando a imagem de pessoas acometidas pela hanseníase de “vítimas” 

para agentes de transformação, por meio da ênfase no empoderamento das mesmas. Nele, 10 

pessoas acometidas pela hanseníase foram treinadas para atuar como facilitadores em grupos 

de autocuidado em suas aldeias. À medida que foram se tornando coesos, assumiram a forma 

de grupos de autoajuda, com desenvolvimento de cooperativas e de microempresas. 

Posteriormente, estes grupos passaram a agregar outras pessoas excluídas, trazendo benefícios 

para suas comunidades e reconhecimento local (CROSS; CHOUDHARY, 2005).  

A avaliação do impacto do STEP foi realizada de forma participativa, envolvendo 

representantes comunitários, membros dos grupos e facilitadores do programa. Além disso, 

utilizou-se a Escala de Participação Social (P-Scale), que constatou maior participação de 

pessoas que eram estigmatizadas nas comunidades onde foram criados os grupos, em 

comparação com locais onde o programa não foi desenvolvido (CROSS; CHOUDHARY, 

2005). 

Já em 2016, foi lançada a nova Estratégia Global contra a Hanseníase (2016-

2020), cuja meta é “Acelerar para um mundo livre de hanseníase”. Foi desenvolvida através 
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de uma série de consultas com várias partes interessadas, durante os anos de 2014 e 2015, 

envolvendo agências técnicas, especialistas em hanseníase, representantes de pessoas 

acometidas e comunidades, entre outros atores. Ela apresenta como um dos seus pilares o 

combate à discriminação e promoção da inclusão, abordando, entre outros elementos, a 

necessidade de apoiar a reabilitação na comunidade para pessoas com incapacidade 

relacionada à hanseníase. Está integrada a agendas globais de saúde e desenvolvimento, em 

especial aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), no que concerne ao propósito 

da OMS de oferecer cobertura universal de saúde com ênfase em crianças, mulheres e 

populações vulneráveis e contribuir para alcançar o ODS 3 – saúde e bem-estar para todos até 

2030 (WHO, 2016). 

 Além disso, a estratégia global abre um espaço importante para intensificação 

das discussões acerca da RBC, introduzida pela OMS, como uma ferramenta importante para 

o desenvolvimento inclusivo (WHO, 2016). A RBC é uma estratégia de desenvolvimento 

comunitário para a reabilitação, equalização de oportunidades e inclusão social de pessoas 

com incapacidade, por meio de ações multisetoriais e sustentáveis em cinco eixos principais: 

saúde, educação, subsistência, social e empoderamento (WHO, 2004; 2007). 

Em decorrência do estigma e das incapacidades resultantes da hanseníase, as 

pessoas acometidas podem ser prejudicadas com oportunidades reduzidas e vivenciar diversas 

formas de exclusão social – todas no contexto de uma doença negligenciada relacionada à 

pobreza. Portanto, programas de RBC contribuem para maior visibilidade e participação de 

pessoas com incapacidade decorrente da hanseníase. Um projeto desenvolvido por três anos 

em uma comunidade, na Índia, resultou na inclusão de crianças com incapacidade na escola e 

mais pessoas com a mesma condição participando em fóruns comunitários e em atividades de 

reabilitação (DALAL, 2006; THORNICROFT et al., 2008). 

Outra política que vem sendo divulgada é o Plano de Ação para a Eliminação de 

Doenças Infecciosas Negligenciadas e Ações Pós-Eliminação (2016-2022). Este plano propõe 

atividades para reduzir a morbidade, a incapacidade e a mortalidade; aborda estigmas e 

acelera o progresso dos esforços para eliminar as doenças infecciosas negligenciadas da lista 

de problemas de saúde pública e impedir a transmissão dessas doenças (PAHO, 2016). 

Diante ao exposto, salienta-se que o enfoque da hanseníase como aspecto central 

na vida das pessoas acometidas pode ser uma postura equivocada, quando não se analisam os 

contextos sociopolíticos, culturais e econômicos mais amplos, nos quais a doença é 
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vivenciada. Em um nível político, isso sugere que as intervenções voltadas para esse âmbito 

precisam abordar as desigualdades, a fim de responder de modo eficaz aos problemas sociais 

relacionados à hanseníase (STAPLES, 2011). 

Pensar em uma linha de cuidado para pessoas acometidas pela hanseníase 

evidencia um enorme desafio, diante da necessidade de investimento na formação permanente 

dos profissionais, para que possam, de fato, estabelecer novas práticas. Apesar da ampliação 

do conceito de saúde, por vezes, o mesmo não se expressa, quando dimensões psicológicas e 

determinantes sociais não são consideradas. Faz-se necessário, também, a busca de novas 

metodologias de educação em saúde, para que profissionais, pessoas acometidas e demais 

membros de sua comunidade possam ressignificar o processo saúde-doença-cuidado. Em 

especial, dispor de instrumentos que sejam capazes de avaliar o impacto das ações 

implementadas. 

 

 

2.3 Métodos de investigação e mensuração do estigma 

 

O estigma tem sido classicamente abordado em estudos de natureza qualitativa. 

No entanto, tem-se ampliado o número de pesquisas que buscam mensurar tal fenômeno por 

meio do uso de escalas. No Brasil, ferramentas têm sido adaptadas transculturalmente para 

diversas condições de saúde (RONZANI et al., 2017; SOARES et al., 2015; SCHLINDWEIN 

– ZANINI, 2009; CINTRA-LIMA, 2015). Portanto, empreendendo estudos de natureza 

quantitativa ou métodos mistos.  

No âmbito das DTNs, questões como limitação de atividade, participação social, 

estigma e discriminação têm sido investigadas a partir de ferramentas que possibilitam a 

avaliação e monitoramento de aspectos de morbidade e incapacidade relacionados a essas 

doenças (VAN’T NOORDENDE et al., 2016). A seguir, são brevemente apresentadas algumas 

das escalas que têm sido comumente utilizadas e suas principais finalidades: 

 WHO Disability Assessment Schedule (WHODAS 2.0) – mensura funcionalidade 

e incapacidade; voltada para avaliação de saúde e deficiência. 

 Word Health Organization Quality of Life Assessment abreviado (WHOQOL-Bref) 

– instrumento utilizado para avaliação da qualidade de vida. A versão WHOQOL-

Old é recomendada para pessoas com 60 anos ou mais. 
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 WHOQOL-DIS – instrumento utilizado para avaliar qualidade de vida de pessoas 

com incapacidades físicas e/ou mentais. Sendo esta incapacidade autorreferida. 

 36-Item Short Form Health Survey (SF-36) – também é um instrumento genérico 

de avaliação de qualidade de vida, porém, não tão extenso como os supracitados. 

 Dermatology Life Quality Index (DLQI) – investiga a qualidade de vida 

dermatológica. Aplicada em várias dermatoses (psoríase, dermatite atópica, 

urticária, acne e também hanseníase). 

 Escala de Participação (P-Scale) – instrumento voltado para mensurar a 

participação social de pessoas acometidas pela hanseníase e/ou incapacidade 

composto por itens baseados nos domínios de Participação da CIF. 

 Explanatory Model Interview Catalogue (EMIC) – embora inicialmente validada 

no âmbito da hanseníase, é uma escala genérica. Aplica-se em indivíduos 

acometidos por condições estigmatizantes, para mensurar o estigma percebido e 

autoestigma. 

 Explanatory Model Interview Catalogue (EMIC-CSS) – voltada para membros da 

comunidade não acometidos pela condição associada ao estigma. Mensura o 

estigma a partir das atitudes em relação às pessoas acometidas e como a doença 

tem sido considerada pela comunidade. 

 Escala de Jacoby – originalmente desenvolvida para avaliar o estigma em pessoas 

com epilepsia, mensura a extensão pela qual pessoas acometidas percebem 

atitudes/comportamentos negativos devido à sua condição de saúde. 

 Internalized Stigma of Mental Illness (ISMI) – inicialmente utilizada na área da 

saúde mental, a escala mensura o estigma internalizado, abarcando cinco 

componentes: alienação, endosso do estereótipo, discriminação percebida, 

retração social e resistência ao estigma. 

 Escala de Distância Social (SDS) – avalia o estigma, considerando a percepção 

direta de pessoas não acometidas pela condição estigmatizante.  

 Screening Activity Limitation and Safety Awareness (SALSA) – apesar de não 

incluir aspectos psicossociais, é um instrumento comumente utilizado, que tem 
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por objetivo medir limitação de atividade. Juntamente com a P-Scale, é 

recomendada pelo Ministério da Saúde (Brasil) para identificar dificuldades nas 

atividades da vida diária e na inserção social de pessoas acometidas pela 

hanseníase. 

A tabela 1 apresenta alguns estudos de validação de escalas e pesquisas que 

utilizaram esses instrumentos para mensuração do estigma e fenômenos relacionados 

(participação social, qualidade de vida, discriminação, entre outros), com ênfase naqueles 

voltados para pessoas acometidas pela hanseníase ou membros da comunidade. É possível 

verificar, inclusive, estudos de adaptação transcultural referentes à escala de estigma EMIC 

(foco do presente estudo). 

A maior parte dos estudos parte da perspectiva de pessoas acometidas, no entanto, 

percebe-se a existência de trabalhos voltados também para a comunidade. De modo geral, o 

objetivo da avaliação do estigma, participação social, qualidade de vida, entre outros aspectos, 

foi identificar as formas como se expressam esses fenômenos, determinando sua 

extensão/gravidade e o quanto podem alterar a vida das pessoas acometidas (Tabela 1).  

De modo geral, o uso dessas escalas tem sido descrito como uma experiência 

positiva para as pessoas acometidas, uma vez que se apresenta como uma oportunidade de 

aprendizado sobre a doença, de socializar as experiências vivenciadas com o adoecimento e 

contribuir para os avanços na área das DTNs (VAN’T NOORDENDE et al., 2016).  

Apesar de um dos estudos (SINHA et al., 2010) utilizar a escala de participação 

para mensuração do estigma decorrente da hanseníase, sabe-se que tal escala, apesar de ser 

considerada pela ILEP como um instrumento para mensuração do impacto do estigma (ILEP, 

2011b), isoladamente não oferece condições de afirmar tal situação, uma vez que a restrição 

pode estar aliada a outros aspectos, que não o estigma e/ou a hanseníase. Portanto, tal 

pesquisa necessitaria da complementação de escalas específicas para mensuração de estigma 

e/ou estudos de natureza qualitativa. 

Pesquisas têm sido conduzidas com o objetivo de identificar efeitos do estigma e 

o impacto sobre a participação, mas estudos comparativos ainda são reduzidos (STEVELINK; 

VAN BRAKEL; AUGUSTINE, 2011), inclusive no Brasil, com amostras mais 

representativas. Tal fato pode ser explicado pelo número reduzido de ferramentas validadas no 

país, que possibilitam uma primeira aproximação com tais fenômenos. 

Em relação à qualidade de vida das pessoas acometidas pela hanseníase, a maioria 
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dos estudos demonstrou padrões satisfatórios. Sabe-se que isso pode se dar devido ao seu 

conceito ampliado, que incorpora diversas dimensões da vida das pessoas. No entanto, há 

evidências de que a hanseníase está associada a fatores como a carência de informações 

transmitidas sobre a doença por parte dos profissionais, sentimentos de medo, tristeza, raiva e 

vergonha diante da descoberta da doença. Além disso, as dores e as marcas no corpo, bem 

como as diferentes situações de preconceito vivenciadas, são alguns dos determinantes para 

mudanças no cotidiano e para as restrições da participação social dessas pessoas (MARINHO 

et al., 2014). Tais aspectos podem impactar a qualidade de vida das pessoas acometidas pela 

doença. 

Ainda de acordo com a Tabela 1, os estudos que utilizaram a SALSA e a P-Scale 

apontaram para a relação entre limitação de atividade e restrição da participação, bem como 

sua possível associação com estigma. Apesar dos resultados favoráveis em algumas pesquisas, 

o percentual que apresentou alterações denota a necessidade de melhoria na atenção à saúde, 

inclusive no pós-alta. Desse modo, deve-se lembrar de que o cuidado não se remete apenas 

aos sinais visíveis da doença e seus aspectos biológicos, mas também a todo o contexto social 

no qual essas pessoas estão inseridas (GÖTTEMS; PIRES, 2009). Portanto, infere-se a 

necessidade de múltiplas abordagens: aconselhamento; informações sobre a doença; apoio 

psicológico; medidas de autocuidado; estímulo ao empoderamento, entre outras. 

Igualmente, evidenciaram-se as potencialidades destas ferramentas para a atenção 

integral às pessoas acometidas. Como demonstrado a partir dos diversos estudos, a associação 

entre os resultados das escalas pode subsidiar os profissionais de saúde na compreensão de 

possíveis comprometimentos que, por vezes, ficam encobertos durante o tratamento de 

pessoas acometidas (BARBOSA et al., 2008). Ressalta-se que as evidências produzidas pelas 

escalas podem ser fortalecidas, a partir da investigação conjunta que contemple aspectos 

individuais e contextuais das pessoas acometidas (STAPLES, 2011). 
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Tabela 1 – Estudos que incorporaram o uso de escalas em seus métodos, a fim de mensurar estigma social e outros fenômenos relacionados, 2018. 

Continua. 

AUTOR / ANO LOCAL OBJETIVO ESCALA  PÚBLICO CONCLUSÕES 

VAN BRAKEL et al., 

2006 

Nepal, 

Índia, 

Brasil. 

Desenvolver uma escala 

para medir a participação 

social. 

P-Scale (Instrumento 

desenvolvido). 

Pessoas acometidas 

pela hanseníase e 

incapacidade. 

Elaborou-se um instrumento com itens baseados 

nos domínios de Participação da CIF. Mostrou-

se confiável e válido para medir a participação 

de pessoas acometidas por hanseníase e 

incapacidade. 

 

BARBOSA et al., 2008 Brasil Caracterizar a limitação 

funcional, de atividade, 

consciência de risco, e 

restrição à participação 

social. 

SALSA; P-Scale. Pessoas acometidas 

pela hanseníase em 

pós-alta. 

A correlação entre escore SALSA e participação 

mostrou que a totalidade dos participantes sem 

restrição estava distribuída em praticamente 

todos os escores da SALSA. A maioria não teve 

restrição significativa à participação. 

 

BARBOSA, 2009. Brasil Caracterizar a adequação 

das ações de controle, 

limitação funcional e de 

atividade e participação 

social. 

SALSA; P-Scale. Pessoas em pós-alta 

da hanseníase 

Houve baixa limitação de atividade e restrição 

da participação. No entanto, o acompanhamento 

pós-alta ainda se restringe ao tratamento de 

reações, distanciando-se da integralidade do 

cuidado. 

RAFAEL, 2009. Brasil Comparar grau de 

incapacidade, utilizando 

protocolo do Ministério da 

Saúde. 

SALSA; P-Scale. Pessoas em 

tratamento da 

hanseníase e em pós-

alta. 

Constatou-se correlação entre graus de 

incapacidades (OMP) e escore SALSA. Pessoas 

com GIF* 1 apresentaram restrições graves e 

extremas, próximas às pessoas com GIF 2. 

 

SINHA et al., 2010. Índia Medir o estigma – 

comparação entre grupos. 

P-Scale. Pessoas que viveram 

em leprosários e os 

atendidos em centro 

de referência para 

hanseníase. 

O grupo que se tratou em leprosário apresentou 

maior restrição, diretamente relacionada à 

duração da doença e ao grau de incapacidade. 

Quanto mais baixa a escolaridade, maior a 

restrição. 
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Tabela 1 – Estudos que incorporaram o uso de escalas em seus métodos, a fim de mensurar estigma social e outros fenômenos relacionados, 2018. 

Continuação. 

AUTOR / ANO LOCAL OBJETIVO ESCALA  PÚBLICO CONCLUSÕES 

SAVASSI, 2010. Brasil Contextualizar as políticas 

públicas adotadas e o 

papel da hanseníase na 

qualidade de vida. 

Minimental; 

Questionário de 

avaliação das 

Atividades de Vida 

Diária Básicas e 

Instrumentais; 

WHOQOL-bref. 

Pessoas acometidas 

que foram tratadas 

em um ex-leprosário, 

vivendo com 

sequelas da doença e 

seus cuidadores. 

Piores escores de QV para pessoas acometidas 

nos domínios físico e mental e melhores para o 

domínio social. Cuidadores apresentaram 

escores inferiores aos daqueles no domínio 

social e superiores no domínio físico. 

 

 

 

MOURA, 2010**. Brasil Caracterizar aspectos 

sociodemográficos, 

clínicos e os domínios 

físicos e psicossociais. 

SALSA; P-Scale; 

Escala de Estigma 

Jacoby; Questionário 

sobre Discriminação 

e Escala de Hamilton 

(depressão). 

Pessoas acometidas 

pela hanseníase 

atendidas em Centro 

de Referência. 

Incapacidades físicas comprometem a QV das 

pessoas com hanseníase, provocando limitações 

de atividade e restrições na participação social; 

no estudo, o grau de incapacidade não 

apresentou correlação com o estigma e o estado 

psíquico. 

 

RENSEN et al., 2011. Índia Validar instrumentos para 

mensurar estigma.   

P-Scale; ISMI; 

EMIC e Escala de 

Auto Eficácia Geral 

(GSE). 

 

Pessoas acometidas 

por hanseníase e 

membros da 

comunidade. 

As escalas apresentaram adequados critérios de 

validade e confiabilidade. No entanto, a ISMI e 

GSE precisam de avaliações adicionais. 

BOTTENE, 2011. 

 

Brasil Avaliar o 

comprometimento da 

qualidade de vida. 

Dermatology Life 

Quality Index 

(DLQI); SF-36. 

Pessoas com 

hanseníase 

paucibacilar em 

tratamento 

ambulatorial. 

A maioria não apresentou comprometimento em 

relação à qualidade de vida dermatológica. A SF-

36, também demonstrou pouco 

comprometimento da QV no grupo estudado. 

 

 

LUSTOSA et al., 2011. Brasil Analisar a qualidade de 

vida relacionada à saúde e 

seus determinantes. 

SF-36. Pessoas acometidas 

por hanseníase em 

território 

hiperendêmico. 

Verificou-se 5 determinantes para a piora da QV: 

diagnóstico tardio, formas multibacilares, 

reações hansênicas, diagnóstico de GIF 2 e 

preconceito. 
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STEVELINK; VAN 

BRAKEL; 

AUGUSTINE, 2011. 

Índia Identificar diferenças e 

semelhanças entre o 

estigma relacionado às 

doenças HIV/AIDS e 

hanseníase. 

ISMI; EMIC; P-

Scale. 

Pessoas acometidas 

pela hanseníase e 

pessoas vivendo com 

HIV/AIDS. 

Ambos os respondentes enfrentam estigma 

internalizado e percebido. Pessoas vivendo com 

HIV/AIDS obtiveram nível de estigma 

significativamente maior, assim como enfrentam 

restrições de participação mais severas. 

 

VAN BRAKEL et al., 

2012. 

Indonésia Avaliar a extensão da 

incapacidade, limitações 

de atividade, estigma, 

discriminação, 

participação social e seus 

determinantes. 

SALSA; P-Scale; 

EMIC e avaliação de 

discriminação. 

 

Pessoas com 

incapacidade 

relacionada à 

hanseníase, em pós-

alta e membros da 

comunidade. 

Foram relatadas limitações de atividade e 

restrições de participação. A gravidade do 

estigma correlacionou-se com a severidade das 

restrições de participação e incapacidade. 

 

 

 

SILVA et al., 2012. Brasil Caracterizar o grau de 

limitação funcional, de 

atividade física e da 

participação social. 

SALSA; P-Scale. Pessoas em alta por 

cura da hanseníase. 

De modo geral, os entrevistados não 

apresentaram limitação de atividade, nem 

restrição à participação. No entanto, o percentual 

que apresentou alterações reflete a necessidade 

de melhoria na atenção pós-alta. 

 

BENSE et al., 2013. Índia Relatar como o uso da P-

Scale ajudou no 

desenvolvimento de 

estratégias de 

aconselhamento.  

 

P-Scale. Pessoas acometidas 

pela hanseníase, 

incluindo aqueles 

com manifestações 

não visíveis a 

pessoas com GIF2. 

A escala fornece informações para o processo de 

aconselhamento daqueles que sofrem algum 

impacto negativo devido à hanseníase, 

especialmente para quem precisa lidar com os 

diferentes modos de expressão do estigma. 

 

 

ADHIKARI et al., 

2013a. 

Nepal Compreender as razões do 

estigma percebido. 

EMIC. Pessoas acometidas 

pela hanseníase. 

O medo da discriminação na divulgação da 

doença foi frequentemente relatado, assim como 

o receio da transmissão. Os resultados foram 

complementados com entrevista 

semiestruturada. 
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ADHIKARI et al., 

2013b. 

Nepal Determinar o nível de 

estigma percebido e os 

fatores de risco associados 

ao estigma. 

 

EMIC. Membros da 

comunidade. 

O estigma decorrente da hanseníase foi 

altamente associado à falta de informação sobre 

a doença e a percepção sobre sua gravidade e 

difícil tratamento. 

ADHIKARI et al., 2014. Nepal Determinar o nível de 

estigma percebido e os 

fatores de risco 

associados. 

EMIC. Pessoas acometidas 

pela hanseníase. 

A baixa renda e escolaridade, falta de 

conhecimento sobre a doença e a percepção de 

ser grave e difícil de tratar estiveram associadas 

a níveis mais elevados de estigma percebido. 

PETERS et al., 2014. Indonésia Analisar a validade 

transcultural de escalas de 

estigma decorrente da 

hanseníase. 

EMIC; SDS. Membros da 

comunidade. 

As escalas se mostraram culturalmente 

relevantes, e apresentaram propriedades 

psicométricas adequadas para avaliar o estigma 

social decorrente da hanseníase. 

 

STEPHEN;SELVARAJ; 

PARAMESWARI, 2014. 

Índia Avaliar o conhecimento 

atual, a atitude e prática 

em relação à hanseníase. 

Knowledge, Attitude 

and Practice 

(KAP)***. 

Pessoas acometidas 

por hanseníase e seus 

familiares em um 

ambiente rural. 

O público avaliado revelou nível médio de 

conhecimento sobre a doença, mas algumas 

atitudes e práticas indicaram uma postura de 

separação diante aos acometidos pela doença. 

 

SANTOS, 2014. Brasil Avaliar a limitação de 

atividade funcional, 

consciência de risco e 

participação social. 

SALSA; P-Scale. Pessoas em pós-alta 

da hanseníase. 

As mulheres apresentaram limitações de 

atividade mais graves. A maioria dos 

participantes não tinha restrição da participação. 

Houve correlação entre o GIF e o escore da P-

Scale. 

 

QUAGGIO et al., 2014. Brasil Avaliar a qualidade de 

vida. 

WHOQOL-bref. Pessoas tratadas da 

hanseníase e 

moradores da área de 

ex-colônia. 

Apesar de apresentarem limitações físicas, a 

avaliação por meio do WHOQOL-bref e da 

entrevista em grupo focal indicaram boa 

qualidade de vida. 
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MONTEIRO et al., 

2014. 

Brasil Caracterizar limitação de 

atividade e participação 

social e sua correlação 

com incapacidades. 

SALSA; P-Scale. Pessoas em pós-alta 

da poliquimioterapia 

para hanseníase. 

A limitação funcional teve impacto sobre a 

realização de atividades e participação social das 

pessoas em alta da hanseníase. 

 

 

 

SENA, 2015. Brasil Caracterizar a participação 

social e os padrões de 

qualidade de vida. 

P-Scale; WHOQOL-

bref; WHOQOL-

Old. 

Pessoas acometidas 

pela hanseníase 

atendidas em um 

ambulatório de um 

hospital 

universitário. 

Os participantes não apresentavam restrição 

significativa e, em sua maior parte, classificaram 

sua qualidade de vida como boa, em todos os 

domínios da WHOQOL. 

 

 

 

NETO et al., 2015. Brasil Avaliar a qualidade de 

vida. 

SF-36. Pessoas acometidas 

pela hanseníase com 

diagnóstico recente e 

no momento da alta. 

Pessoas com classificação multibacilar, quando 

comparadas aos paucibacilares, apresentaram 

pior qualidade de vida no domínio aspecto 

físico, medido pela escala. 

 

 

DAS et al., 2015. Índia Determinar o nível de 

estigma percebido e 

fatores de risco 

associados. 

EMIC. Pessoas acometidas 

pela hanseníase. 

Os fatores associados a pontuações mais altas de 

estigma foram idade (maior faixa etária), não ser 

alfabetizado e a ocupação. 

GAUDENCI, 2015. Brasil Determinar a qualidade de 

vida e verificar a relação 

de depressão com GIF e as 

condições 

socioeconômicas / 

demográficas. 

Inventário de 

depressão de Beck- 

BDI; WHOQOL. 

Pessoas com 

hanseníase em 

tratamento atendidas 

em uma Unidade de 

Referência. 

Maiores impactos negativos na QV em pessoas 

com GIF 2, afetando os domínios físico, 

psicológico e relações sociais. Idade, situação 

atual de ocupação e GIF apresentaram 

correlação com o indicativo para depressão. 

 

 



48 

 

 

 

Tabela 1 – Estudos que incorporaram o uso de escalas em seus métodos, a fim de mensurar estigma social e outros fenômenos relacionados, 2018. 

Continuação. 
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SERMRITTIRONG et 

al., 2015. 

Tailândia Avaliar a percepção em 

relação ao estigma 

decorrente da hanseníase e 

tuberculose. 

EMIC. Membros da 

comunidade. 

Ambos os grupos são estigmatizados pela 

comunidade. Percebeu-se maior estigma em 

relação à hanseníase, particularmente em termos 

de vergonha, constrangimento e problemas para 

casar. 

 

PETERS et al., 2015. Indonésia Avaliar o impacto de uma 

intervenção para redução 

do estigma decorrente da 

hanseníase. 

SDS; EMIC. Membros da 

comunidade. 

O conhecimento sobre a doença aumentou e 

atitudes negativas diminuíram, com redução 

significante dos escores das escalas entre os 

entrevistados que participaram da intervenção. 

 

FAATOESE et al., 2016. Nova 

Zelândia 

Avaliar o estigma e 

conhecimento acerca da 

hanseníase. 

EMIC. Membros da 

comunidade. 

Índices mais elevados de estigma foram 

associados com idade mais avançada, status de 

migrante, etnia e aqueles que conheciam alguém 

com a doença. A maior parte dos entrevistados 

não tinha informações corretas sobre a 

hanseníase. 

 

VAN’T NOORDENDE 

et al., 2016. 

Brasil Desenvolver e aplicar um 

kit de ferramentas para 

avaliar e monitorar a 

morbidade e incapacidade. 

WHODAS 2.0; P-

scale; SRQ, 

WHOQOL-Bref e 

WHOQOL-

DIS****. 

Pessoas acometidas 

por doença de 

chagas, hanseníase, 

leishmaniose e 

esquistossomose. 

 

A maior parte dos itens foi compreendida, com 

exceção do WHOQOL-bref (que necessitou de 

explicações e exemplos adicionais). Houve boa 

aceitabilidade para o kit. 

 

FERNANDES, 2016. Brasil Caracterizar a restrição à 

participação e contextos 

de vulnerabilidade. 

P-Scale. Pessoas acometidas 

pela hanseníase em 

pós-alta. 

Verificou-se frequência em todas as faixas da 

classificação da escala, indicando algum nível de 

restrição, que se expressou em distintos 

contextos e níveis de vulnerabilidade. 
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ARAÚJO et al., 2016. Brasil Caracterizar a qualidade 

de vida. 

 

SF-36.  

 

Pessoas acometidas 

pela hanseníase em 

tratamento. 

Os participantes apresentaram qualidade de vida 

geral adequada (escores acima de 50, exceto 

para os domínios físico e emocional). 

SIMÕES et al., 2016. Brasil Descrever o perfil 

epidemiológico, avaliar a 

qualidade de vida e 

verificar associações entre 

os mesmos. 

WHOQOL-bref. Pessoas acometidas 

pela hanseníase. 

O comprometimento físico e as questões 

ambientais se relacionaram com o prejuízo na 

qualidade de vida. Houve maior vulnerabilidade 

dessas pessoas devido à baixa condição 

econômica. 

 

DADUN et al., 2017. Indonésia Adaptar e validar 

instrumentos para 

mensurar estigma. 

Berger HIV Stigma 

Scale, que ao ser 

adaptada foi 

denominada SARI 

Stigma Scale. 

Pessoas acometidas 

por hanseníase. 

A escala original necessitou de ajustes para sua 

validação (Ex.: itens relacionados ao HIV em 

que os entrevistados tiveram dificuldade em 

responder). As propriedades psicométricas 

atestaram adequada confiabilidade e validade. 

 

LOURES; MÁRMORA; 

2017. 

Brasil Avaliar o grau de restrição 

de participação e o suporte 

social. 

Escala para 

Avaliação do 

Suporte Social; P-

Scale. 

 

Pessoas em 

tratamento para 

hanseníase em dois 

centros de referência. 

A maioria dos participantes não apresentou 

restrição de participação, com altos níveis de 

disponibilidade e de satisfação dos suportes 

oferecidos. Houve associação entre ausência de 

restrição e presença de suporte social. 

 

ERICEIRA, 2017. Brasil Avaliar as limitações de 

atividade, consciência de 

risco e participação social.  

 

P-Scale; SALSA. Pessoas acometidas 

pela hanseníase. 

A maior parte dos entrevistados apresentou 

alguma limitação de atividade e poucos 

apresentaram alguma restrição. Houve 

associação entre restrição e ser procedente da 

capital e entre limitação de atividade e GIF. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

* GIF – Grau de Incapacidade Física. 

** No estudo, cita-se que a Escala de Estigma Jacoby, questionários sobre Discriminação e Green Pastures foram traduzidos e retrotraduzidos, não foram informados dados sobre a 

existência de validação para pessoas acometidas por hanseníase no Brasil. 

*** A KAP não é uma escala, mas se constitui em instrumento padronizado para avaliação de conhecimento, atitudes e práticas em relação à hanseníase. 

**** O estudo indicou o uso da EMIC e da Craig Hospital Inventory of Environmental Factors (CHIEF), mas não foram utilizadas, devido à inexistência de validação para o Brasil.  
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Além do âmbito da hanseníase, outros estudos abordam a mensuração do estigma 

a partir de escalas, a exemplo da EMIC para pessoas acometidas por Oncocercose, na Nigéria. 

O estigma social esteve associado à doença neste ambiente, reduzindo a autoestima das 

pessoas acometidas (BRIEGER; OSHINAME; OSOSANYA, 1998). Já em Camarões, Gana, 

Nigéria e Uganda também foi desenvolvida a validação das escalas EMIC, com o enfoque na 

investigação de diferenças de gênero no estigma, associado à Oncocercose. Os resultados 

indicaram que o estigma foi expresso de forma mais aberta por parte da comunidade e que as 

diferenças de gênero nos escores da escala não foram significativamente diferentes para 

homens e mulheres. No entanto, o componente qualitativo do estudo revelou que os homens 

estavam mais preocupados com o impacto da doença sobre o desempenho sexual e as 

perspectivas econômicas, enquanto as mulheres expressavam maior preocupação com a 

aparência física e, especialmente, com as chances de casamento (VLASSOFF et al., 2000). 

Outro estudo desenvolvido na perspectiva de ajudar os pesquisadores a avaliar o 

grau em que as pessoas que vivem com doenças crônicas antecipam o estigma foi conduzido 

nos Estados Unidos, cujo objetivo foi desenvolver e avaliar as propriedades psicométricas da 

Chronic Illness Anticipated Stigma Scale (CIASS), uma escala de 12 itens com três subescalas 

que diferenciam entre 3 fontes de estigmas antecipados: amigos e familiares, colegas de 

trabalho e profissionais de saúde. O instrumento indicou altos índices de validade (constructo, 

externa e estrutural) e alta confiabilidade (α= 0.95) (EARNSHAW et al., 2013).  

Igualmente, adaptou-se culturalmente para o Brasil e avaliaram-se propriedades 

psicométricas da escala Tuberculosis-Related Stigma, para indivíduos acometidos por 

tuberculose (TB). A escala apresenta duas dimensões a serem avaliadas, denominadas de 

perspectivas da comunidade em relação à TB e perspectivas daqueles que adoeceram. A 

primeira incluiu itens acerca do comportamento da comunidade em relação à pessoa 

acometida e a segunda foi composta por itens relacionados a sentimentos como medo, culpa e 

mágoa no enfrentamento da doença. Os resultados apontaram a adequação da escala para o 

contexto brasileiro (CRISPIM, 2016). 

Outro estudo desenvolvido foi a adaptação e validação da Perceived 

Stigmatization Questionnaire (PSQ) e do Social Comfort Questionnaire (SCQ), em uma 

amostra de brasileiros que sofreram queimaduras. O PSQ e o SCQ avaliam, respectivamente, 

a percepção de estigmatização e o conforto social entre vítimas de queimaduras. Os resultados 

mostraram que as versões ajustadas do PSQ e do SCQ apresentaram confiabilidade e validade 

comparável à versão original. Entretanto, a estrutura em relação à subescala comportamento 
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hostil do BR-PSQ e a sensibilidade de ambos os instrumentos devem ser revisadas em estudos 

futuros (FREITAS, 2016). 

Além disso, escalas têm sido desenvolvidas com finalidade de comparar o estigma 

entre diversos agravos. A exemplo, estudou-se a comparação dos efeitos do estigma associado 

ao HIV/AIDS e câncer sobre a autoestima, imagem corporal e controle pessoal. Para tanto, 

criou-se a Social Impact Scale. Foram examinadas quatro dimensões do estigma: rejeição 

social e insegurança financeira – que representam o estigma experimentado – e vergonha 

interiorizada e isolamento social – que se remetem à experiência do estigma internalizado. A 

escala apresentou fortes intercorrelações entre as quatro medidas do estigma. Neste estudo, as 

pessoas vivendo com HIV/AIDS relataram sentimentos mais fortes de estigma em relação 

àquelas que estavam com câncer (FIFE; WRIGHT, 2000). 

Diante do exposto, percebe-se o quanto escalas podem contribuir para a 

identificação de fenômenos potencialmente associados ao adoecimento, especialmente o 

estigma. No entanto, o uso de instrumentos construídos em outros contextos culturais carece 

do desenvolvimento de estudos metodológicos de adaptação transcultural (ATC). A seção a 

seguir trata desses aspectos, abordando os modelos de adaptação existentes e suas 

especificidades. 

 

 

2.4 Adaptação Transcultural de Escalas 

 

Demandas relacionadas às medidas subjetivas de saúde têm crescido em todo o 

mundo, em decorrência de diversos fatores, incluindo o aumento da carga de doenças crônicas 

e doenças incapacitantes, a necessidade de mensurar o impacto de intervenções de saúde e a 

pedido das organizações internacionais, para estimar o impacto de uma grande variedade de 

intervenções a fim de, estrategicamente, alocar recursos (BOBADILLA; COWLEY, 1995). 

Tais medidas, em sua maior parte, foram desenvolvidas na língua inglesa, portanto, seu uso 

em pesquisas desenvolvidas em contextos distintos requer um processo cuidadoso de 

adaptação de uma medida já existente (BOWDEN; FOX-RUSHBY, 2003). 

 Nesse sentido, a adaptação transcultural (ATC) de instrumentos desenvolvidos 

em outros contextos linguísticos e socioculturais é um processo complexo, que requer elevado 

rigor metodológico. No entanto, não há consenso na literatura sobre suas etapas, assim como 

no uso de terminologias e definições (BORSA; DAMÁSIO; BANDEIRA, 2012). Neste caso, 
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têm-se empreendido processos voltados para solucionar a falta de consenso sobre taxonomia, 

terminologias e definições de propriedades de medição em instrumentos de aferição em saúde, 

a fim de esclarecê-las e padronizá-las (MOKKINK et al., 2010). 

Historicamente, a adaptação de instrumentos elaborados em outra cultura e/ou 

idioma se detinha à tradução do original ou, raramente, à comparação desta com uma 

retrotradução. No entanto, tem-se recomendado que a avaliação semântica seja apenas um 

passo que constitui o processo de ATC. Necessita-se, portanto, de uma combinação entre a 

tradução literal de palavras de um idioma ao outro, mas também um processo de 

harmonização que possa contemplar o contexto cultural e estilo de vida da população para o 

qual será utilizada a versão adaptada (GUILLEMIN; BOMBARDIER; BEATON, 1993; 

REICHENHEIM; MORAES, 2007). 

Diante de um instrumento já elaborado, existem quatro perspectivas que tendem a 

reger os modelos de investigação de ATC, a saber: ingênua (naive), que consiste apenas na 

simples tradução do instrumento original; a relativista, que assume a impossibilidade de 

utilizar instrumentos padronizados em diferentes culturas e propõe que somente aqueles 

criados localmente devam ser administrados; absolutista, segundo a qual a cultura tem pouco 

impacto nos construtos a serem mensurados e, assim, não sofrem variações em contextos 

diferentes; e, por fim, a denominada universalista que, a priori, compreende que os 

constructos são os mesmos em diferentes culturas, mas que podem (em alguma medida) 

apresentar distinções, sendo necessário investigar se um conceito efetivamente existe ou se é 

interpretado similarmente na nova cultura, para, posteriormente, estabelecer sua equivalência 

transcultural (HERDMAN; FOX-RUSHBY; BADIA, 1997; REICHENHEIM; MORAES, 

2007). 

Dito de outro modo, o processo de ATC compõe a investigação relativa ao 

constructo em geral e ao instrumento, ajustando-o para palavras e contextos culturais, por 

vezes, transformando completamente alguns itens, a fim de capturar um mesmo conceito 

(REICHENHEIM, 2008; GUILLEMIN, 1995). Neste processo, é necessário comprovar tanto 

as evidências acerca da equivalência semântica dos itens quanto às evidências psicométricas 

da nova versão do instrumento. Envolve, portanto, a adequação cultural e o preparo deste para 

seu uso em outro contexto (BORSA; DAMÁSIO; BANDEIRA, 2012). Entre outros 

benefícios, adaptar uma medida transculturalmente permite comparar resultados em diferentes 

países e otimizar tempo e recursos financeiros, evitando a formulação de novos instrumentos 

(FERREIRA et al., 2014). 

../revisao%20jaqueline/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/AppData/Roaming/Microsoft/Word/FINAL_04.05.QUALI_IMPRIMIR.doc#_bookmark16
../revisao%20jaqueline/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/AppData/Roaming/Microsoft/Word/FINAL_04.05.QUALI_IMPRIMIR.doc#_bookmark16
../revisao%20jaqueline/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/AppData/Roaming/Microsoft/Word/FINAL_04.05.QUALI_IMPRIMIR.doc#_bookmark16
../revisao%20jaqueline/Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/AppData/Roaming/Microsoft/Word/FINAL_04.05.QUALI_IMPRIMIR.doc#_bookmark27
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No presente estudo, enfocou-se o processo de adaptação transcultural orientado a 

partir dos estudos desenvolvidos por Herdman et al. (1998) e amplamente divulgados por 

Reichenheim e Moraes (2007), na área de adaptação transcultural de instrumentos de aferição 

usados em epidemiologia. Desenvolvendo um estudo no âmbito da qualidade de vida e 

assumindo uma perspectiva universalista, Herdman et al. (1998) apresentaram um roteiro 

básico, com um processo de ATC que abrange a apreciação de equivalência entre o 

instrumento original e a versão a ser utilizada, incluindo cinco aspectos de equivalência como 

critério: equivalência conceitual e de item, semântica, operacional, de mensuração e funcional 

(Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Principais etapas para avaliação da equivalência transcultural de instrumentos de 

aferição. 

ASPECTO AVALIADO ESTRATÉGIA PARA AVALIAÇÃO 

Etapa 1 

Equivalência conceitual e de itens 
• Revisão bibliográfica envolvendo publicações da cultura do 

instrumento original e da população-alvo. 

Etapa 2 

Equivalência semântica 
• Traduções. 

• Retrotraduções. 

• Avaliação da equivalência semântica entre as retrotraduções e 

o instrumento original. 

• Discussão com juízes para ajustes finais. 

• Pré-teste da versão. 

 

Etapa 3 

Equivalência operacional 
• Avaliação pelo grupo de pesquisa quanto à pertinência e 

adequação: 

- Formato das questões/instruções; 

- Cenário de administração; 

- Modo de aplicação. 

Etapa 4 

Equivalência de mensuração 
• Estudos psicométricos 

- Enfoque 1: Avaliação da adequação dos itens. 

- Enfoque 2: Avaliação da confiabilidade. 

- Enfoque 3: Avaliação da validade. 

Etapa 5 

Equivalência funcional 
• Dada pelas equivalências identificadas nas demais etapas de 

avaliação. 

Fonte: Adaptado de Herdman et al. (1998) citado por Reichenheim e Moraes, (2007, p. 667). 

 

A avaliação da equivalência conceitual e de itens consiste na exploração do 

constructo de interesse e dos pesos dados aos seus diferentes domínios constituintes no local 

de origem e na população-alvo onde o instrumento será utilizado. Portanto, explora se as 
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diferentes dimensões abarcadas pelo instrumento original seriam relevantes e pertinentes ao 

novo contexto para o qual está sendo adaptado, ou seja, em que medida os itens estimam os 

mesmos parâmetros do traço latente e são igualmente relevantes e aceitáveis em ambas as 

culturas (HERDMAN; FOX-RUSHBY; BADIA, 1998). 

A equivalência semântica envolve a capacidade de transferência de sentido dos 

conceitos contidos no instrumento original para a versão que se quer obter, possibilitando um 

“efeito” semelhante em entrevistados que falam diferentes línguas. O roteiro de avaliação 

desse aspecto de equivalência possui vários passos, envolvendo a participação (para o 

presente estudo) tanto de especialistas brasileiros (com boa fluência na língua do país da 

escala original), quanto de especialistas cuja língua nativa seja a do país da escala original e 

com boa fluência na língua portuguesa (HERDMAN; FOX-RUSHBY; BADIA, 1998; 

REICHENHEIM; MORAES, 2007). 

A tradução é o primeiro passo do processo de equivalência semântica. Envolve a 

participação de especialistas da área. A literatura salienta a importância de evitar a tradução 

literal dos itens, pois poderá resultar em frases incompreensíveis ou incoerentes com a 

fluência do idioma-alvo (BORSA; DAMÁSIO; BANDEIRA, 2012). Posteriormente, as 

traduções resultantes passam pelo processo de retrotradução (back translation), que consiste 

em uma nova tradução das versões obtidas para o idioma da escala original.  

Na sequência, realiza-se a avaliação da equivalência semântica entre as 

retrotraduções e a escala original. Essa etapa consiste na comparação do instrumento original 

em relação à versão que está sendo adaptada e que foi retrotraduzida para o inglês. Há a 

necessidade de que as versões tenham semelhanças, não apenas literal, mas também 

semântica, e que produzam o mesmo impacto no nosso contexto cultural (HERDMAN; FOX-

RUSHBY; BADIA, 1998; REICHENHEIM; MORAES, 2007).  

O último passo da etapa de equivalência semântica envolve um pré-teste. Após a 

avaliação dos resultados obtidos nas etapas anteriores de equivalência semântica anteriores, a 

versão-síntese do instrumento é aplicada a grupos de indivíduos da população alvo, com vistas 

a uma intensa avaliação de aceitabilidade, compreensão e impacto emocional. A partir das 

evidências encontradas nesse pré-teste, fazem-se os ajustes semânticos finais da versão-síntese 

a ser posta para validação em um grupo maior (REICHENHEIM; MORAES, 2007). É durante 

o pré-teste e a validação que os itens de equivalência operacional são avaliados (formato das 

questões/instruções, cenário de administração, modo de aplicação, tempo estimado). 

A validação está diretamente relacionada à fase de equivalência de mensuração, 
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que se baseia na avaliação das propriedades psicométricas do instrumento adaptado, 

verificando-se a confiabilidade e a validade do mesmo, por meio de procedimentos estatísticos. 

Nesse aspecto, recorre-se à Psicometria, uma vez que ela se fundamenta na teoria da medida 

em ciências para explicar o sentido das respostas dadas pelos sujeitos a uma série de itens e 

propor técnicas de medida dos processos mentais (PASQUALI, 2009). 

A Psicometria define a validade de um teste, afirmando que ele é válido se de fato 

mensura o que se propõe medir. Ou seja, ao se medirem os comportamentos (itens), que são a 

representação física do traço latente, está se medindo o próprio traço latente. Assim, a 

validade pode ser conduzida a partir da avaliação de três aspectos: validade de conteúdo, 

validade de construto (ou conceito) e validade de critério (ANDRADE 2012; PASQUALI, 

2009).  

Por fim, o segundo enfoque psicométrico envolve a avaliação da confiabilidade da 

escala com o objetivo de verificar em que medida os escores do instrumento estão livres de 

erro aleatório. Ou seja, o mesmo instrumento, avaliando as mesmas pessoas em circunstâncias 

distintas, ou instrumentos equivalentes, medindo as mesmas pessoas em momentos iguais, 

apresentam resultados idênticos, onde a correlação entre estas medidas deve ser de 1. 

Entretanto, o erro é algo esperado em qualquer medida, fazendo com que esta correlação se 

afaste do 1 quanto maior for o erro cometido. A análise da precisão de um instrumento quer 

evidenciar o quanto ele se afasta do ideal da correlação. Quando os valores são maiores que 

70%, pode-se afirmar que tais medidas são confiáveis/precisas (PASQUALI, 2009). 

Por fim, compreende-se que o objetivo principal da adaptação é adequar o 

instrumento desejado; de tal modo que a versão adaptada produza respostas precisas que 

possibilitem a obtenção de dados comparáveis ao instrumento original (HERDMAN; FOX-

RUSHBY; BADIA, 1997). Após o cumprimento de todas as etapas supracitadas e de suas 

propriedades psicométricas avaliadas, a versão do instrumento criada em outro contexto 

cultural pode ser utilizada, indicando a sua equivalência funcional. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A hanseníase mantém-se associada a altas cargas de morbidade, incapacidade e 

estigma em diferentes países, inclusive no Brasil. Os desafios para o seu controle, enquanto 

problema de saúde pública neste país, estão ligados de forma mais ampla a aspectos como os 

determinantes sociais em saúde e contextos de vulnerabilidade que incluem condições de 

pobreza na qual muitas das pessoas acometidas se encontram, mas não exclusivamente. Diante 

da complexidade desse cenário, o desenvolvimento de estratégias e alianças entre diversos 

setores da sociedade deve ser incentivado e apoiado para o enfrentamento da doença e suas 

possíveis implicações nas diversas dimensões da vida de pessoas acometidas, suas famílias e 

comunidade. 

No Brasil, grande parte dos serviços de saúde não está organizada para atenção 

longitudinal, incluindo os cuidados pós-alta da PQT, ampliando a vulnerabilidade dessa 

população a diferentes questões associadas, principalmente nos casos onde já existe algum 

grau de incapacidade instalado (BARBOSA et al., 2008; BARBOSA et al., 2014). O fato de a 

incapacidade estar associada ao estigma, foco desse estudo, denota a necessidade de se 

promoverem estratégias passíveis de apropriação pela rede de atenção e cuidado à saúde, 

inclusive pela APS, com vistas a um primeiro olhar sobre o estigma. Uma das possibilidades, 

como técnica de aproximação, é a utilização de instrumentos que permitam mensurar de forma 

sistemática esse fenômeno em perspectivas distintas: pessoas acometidas e comunidade. 

Nesse cenário, identificar fatores que mantêm ou desafiam o estigma é 

fundamental para orientar os esforços, a fim de reduzir seus efeitos (WEISS, 2008). Além 

disso, fornece subsídios capazes de orientar pesquisas e políticas voltadas para o 

enfrentamento dos processos de estigmatização e suas repercussões sobre a saúde.  

Internacionalmente, existem escalas validadas passíveis de adaptação 

transcultural, entre elas a Explanatory Model Interview Catalogue (EMIC individual e EMIC 

comunidade), que investigam a dimensão de estigma percebido, autoestigma e atitude em 

relação às pessoas acometidas pela doença. 

 
O uso dos instrumentos de mensuração em forma de escalas e testes validados 

nacionalmente e internacionalmente é defendido por possibilitar a coleta sistemática 

dos dados e avaliação quantitativa dos fenômenos, viabilizando, ainda, a correlação 

de suas variáveis através de testes estatísticos. (FEITOSA et al., 2015, p. 92). 

 

Os mesmos autores afirmam que diversos testes e escalas vêm sendo propostos e 

utilizados na área da saúde visando à padronização na coleta de dados, tanto para permitir uma 
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assistência de melhor qualidade às pessoas, quanto para produção de dados em pesquisa 

científica com amostras mais representativas (FEITOSA et al., 2015). 

A presente proposta mostra-se relevante, uma vez que se verifica a necessidade de 

identificar o estigma decorrente da hanseníase, considerando os potenciais impactos 

psicossociais da doença. Dessa forma, a adaptação transcultural das escalas é estratégica, pois 

poderá se constituir em ferramentas para mensurar/investigar o estigma e a transcendência da 

doença no contexto brasileiro, possibilitando o fortalecimento de planos de atenção/cuidado 

integral mais consistentes. Assim como, para o planejamento e desenvolvimento de 

ações/programas de redução do estigma, em uma perspectiva inter e transdisciplinar, 

permitindo o seu uso na rotina dos serviços de saúde, uma vez que, diante dos diversos 

contextos em que foram validadas, demonstraram ser de fácil aplicação.  

Considera-se que o enfrentamento dos aspectos relacionados aos possíveis 

impactos psicossociais da hanseníase amplia a possibilidade de eficácia dos programas de 

controle e de cuidados às pessoas acometidas, encorajando-as no processo do diagnóstico e 

adesão ao tratamento. Dessa forma, tem um impacto positivo em comunidades desfavorecidas, 

já estigmatizadas e marginalizadas, bem como reforça a noção de direitos humanos 

fundamentais, em especial, o direito a viver sem ser discriminado (RAMOS JÚNIOR et al., 

2014). 

Além disso, a ATC das escalas possibilitará estudos comparativos e/ou 

complementares aos trabalhos científicos voltados para epidemiologia, educação permanente e 

abordagem integral dessa doença no contexto brasileiro. Configura-se como aspecto inovador, 

visto que direcionaria o olhar para a abordagem de questões críticas para indivíduos, famílias 

e comunidades, que têm sido pouco incorporadas na rede de atenção e cuidado. 

A carência de ferramentas disponíveis e validadas em português para detecção 

(mensuração) do estigma demonstra ser oportuno e relevante tornar disponíveis versões em 

português desses instrumentos. Especialmente, por corroborar com as ações que estão sendo 

pautadas pelo Ministério da Saúde do Brasil, no que se refere à inclusão de pessoas 

acometidas pela hanseníase e à necessidade do monitoramento e avaliação dos grupos de 

autocuidado que são desenvolvidos no país. Assim como, com agendas mais globais que 

visam alcançar uma redução significativa (mensurável) do estigma e da discriminação de 

pessoas acometidas pela hanseníase até 2020, a fim de promover sua inclusão social (WHO, 

2016). Para tanto, torna-se fundamental que o Brasil disponha de instrumentos padronizados e 

que os mesmos sejam alvo de processos de adaptações formais antes de serem utilizados. 
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Reafirma-se que inserir perspectivas psicossociais no enfoque dos modos de 

adoecimento e cuidado faz com que seja incorporada “[...] uma dimensão holística da saúde, 

da doença e modos de cuidar, a fim de ampliar a sua base reducionista biológica e inserir 

dimensões sociais e culturais no enfoque desses processos” (QUEIROZ; PUNTEL, 1997). 

Devido à magnitude e complexidade da doença, o seu controle ainda é um desafio 

para o país, visto que a hanseníase é abordada de forma fragmentada pelos sistemas de saúde, 

altamente especializados e com enfoque no tratamento/reabilitação física, não considerando a 

perspectiva de condição crônica da doença, potencialmente estigmatizante e perpetuadora da 

pobreza. 

A adaptação transcultural das escalas, enquanto método quantitativo, fornecerá 

informação sobre o tipo de estigma existente, o quanto ele é prevalente e a gravidade do 

mesmo. Essa informação será coletada de forma estruturada, de modo que os resultados 

possam ser comparados entre diferentes grupos, momentos distintos no tempo, ou diversos 

contextos (ILEP, 2011b). Em especial, oferece a possibilidade de aproximação a essa temática, 

ao passo que disponibiliza um instrumento para o Brasil, passível de ser incorporado no 

âmbito da Atenção Primária à Saúde. 
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4 OBJETIVO 

 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Adaptar transculturalmente as escalas de estigma Explanatory Model Interview 

Catalogue (EMIC) na perspectiva de pessoas acometidas pela hanseníase e da comunidade 

para o contexto brasileiro. 

 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

1) Verificar a equivalência conceitual e de itens das escalas EMIC para o contexto brasileiro. 

2) Verificar a equivalência semântica e operacional das escalas EMIC. 

3) Avaliar a equivalência de mensuração das escalas EMIC, quanto à validade e 

confiabilidade. 

4) Verificar a equivalência funcional das escalas EMIC. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 Desenho do Estudo 

 

Trata-se de um estudo metodológico de adaptação transcultural de duas escalas 

para mensuração do estigma em perspectiva distintas. Portanto, inclui um processo combinado 

entre um componente de tradução literal de palavras e frases do inglês para o português, e um 

processo de harmonização que contemple o contexto cultural da população brasileira a partir 

dos diferentes cenários incluídos no estudo. Baseado no modelo universalista de adaptação 

transcultural, proposto por Herdman et al. (1998), incluiu a verificação da equivalência 

conceitual e de itens, semântica, operacional, de mensuração e funcional das escalas. 

 

5.2 Locais do Estudo 

 

O estudo foi desenvolvido nos municípios de Vitória da Conquista (BA), Fortaleza 

e Maracanaú (CE), Floriano (PI), Cacoal (RO), a fim de alcançar diversos contextos culturais, 

sociais e epidemiológicos no país. Além disso, esses municípios fazem parte de regiões com 

endemicidade para hanseníase no Brasil, com importantes contextos de vulnerabilidade. No 

entanto, no Ceará, a EMIC para pessoas acometidas pela hanseníase (EMIC-AP) foi aplicada 

apenas em Fortaleza e a escala para membros da comunidade (EMIC-CSS) em Maracanaú.  

A tabela 3 apresenta indicadores que auxiliam a caracterizar os cenários onde se 

desenvolveu a pesquisa, extraídos, em sua maior parte, do censo demográfico de 2010: 

Densidade demográfica (hab./km²); Índice de Gini, que mede desigualdade social, ou seja, o 

grau de concentração de renda; Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM); 

proporção de pessoas vivendo em condição de pobreza e extrema pobreza; além dos 

indicadores de população (estimada 2017); proporção da cobertura da Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) e de Agente Comunitário de Saúde (ACS). Os indicadores em nível 

macroestrutural, por vezes, apresentam limitações, mas são capazes de traduzir potenciais 

determinantes sociais em saúde. 
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Tabela 3 – Indicadores Demográficos e Econômicos dos municípios de estudo, 2018. 

 

Caracterização 

 

Cacoal Floriano Fortaleza Maracanaú 
Vitória da 

Conquista 

Território (km²) (2016) 3.792.948 3.409.647 314,930 106,648 3.705.838 

População (estimada 2017) 88.507 58.969 2.627.482 224.804 348.718 

Densidade demográfica 

(hab./km²) (2010) 
20,72 16,92 7.786,44 1.960,25 91,41 

Cobertura de ESF (%) 

(2016) 
78,28 100,0 49,81 90,53 48,06 

Cobertura de ACS (%) 

(2016) 
76,83 100,0 52,30 78,41 98,84 

Índice de Gini (2010) 0,57 0,55 0,61 0,43 0,55 

IDHM (2010) e posição no 

país (5.565 municípios) 

0,718 

(1.362 º) 

0,700 

(1.904o) 

0,754 

(467ª) 

0,686 

(2282ª) 

0,678 

(2.481o) 

Pessoas pobres (%) / 

Extrema pobreza (%) (2010) 
13,08 / 5,97 18,98 / 6,56 12,14 / 3,36 18,97 / 4,59 18,07 / 5,60 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponível em: https://cidades.ibge.gov.br / 

Departamento de Atenção Básica (DAB), disponível em: http://dab.saude.gov.br/portaldab / Atlas Brasil, 

disponível em: http://atlasbrasil.org.br/.  

 

 

Cacoal é um município de pequeno porte, cuja ocupação está associada à 

expansão dos fluxos migratórios para o Estado, principalmente de pessoas procedentes das 

regiões sul e sudeste do país (IBGE, 2018). Como apresentado no gráfico 1 a seguir, em 2016 

não houve registro de casos com GIF 2 no diagnóstico, no entanto, o município apresentou 

uma taxa de detecção na população geral de 37,5 por 100 mil habitantes, sendo considerado 

como um índice muito alto (BRASIL, 2018b). Sabe-se que os processos de migração ajudam a 

compreender a dinâmica de transmissão da hanseníase nesses territórios (MAGALHÃES; 

ROJAS, 2005), portanto, é um fenômeno que merece atenção especial nesse cenário de estudo.  

Em 2013, Cacoal foi alvo de pesquisa operacional realizada pela UFC, 

denominada: Atenção à saúde para hanseníase em áreas de alta endemicidade nos estados de 

Rondônia, Tocantins e Bahia: abordagem integrada de aspectos operacionais, 

epidemiológicos (espaço-temporais), clínicos e psicossociais [IntegraHans Norte/Nordeste], 

tendo apoio financeiro do CNPq, o que possibilitou uma aproximação às pessoas em pós-alta 

e reconhecimento de contextos de vulnerabilidade. 

Floriano também é um município de pequeno porte, apresentou uma taxa de 

detecção de GIF 2 de 1,69/100 mil habitantes. É considerado hiperendêmico para hanseníase, 

alcançando, em 2016, uma detecção de 44,1/100 mil habitantes, bem como precária cobertura 

de contatos examinados entre os registrados (60.66%) (BRASIL, 2018b; BRASIL, 2016) 
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(Gráfico 1). O município também foi alvo de pesquisa operacional, a partir do modelo 

IntegraHans, entretanto, executado pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), com o apoio 

da UFC, em 2015.  

Durante esse período, houve registros de que Floriano teve histórico de 

estigmatização por conta da hanseníase. Segundo consta em relatos de moradores, uma escola 

foi fechada no município pelo fato de uma família acometida pela doença residir ao lado do 

local. A história carece de investigações mais profundas, pois há informações de que a 

instituição tenha fechado devido a um período de cortes orçamentários em Floriano. No 

entanto, moradores da localidade, inclusive que já estiveram em cargos de gestão à época, 

relataram que houve um decréscimo do número de matrículas no colégio devido à família 

próxima ao local (Dados não publicados). 

 

Gráfico 1 – Coeficiente de detecção de casos novos por 100 mil habitantes de municípios dos 

estados da Bahia, Ceará, Piauí e Rondônia de 2001 a 2016. 

 

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Sala de Apoio à Gestão Estratégica. SAGE. Disponível em: 

http://sage.saude.gov.br/. 

 

Já Fortaleza, capital do Estado do Ceará, apresentou um índice de desigualdade 

acima da média nacional (0,60). Em relação aos indicadores da hanseníase, registrou taxa de 

detecção na população geral de 21,5/100 mil habitantes e GIF 2 de 1,57/100 mil habitantes. 

Além disso, em 2016, obteve uma precária proporção de contatos examinados (45,92%), 

revelando falhas operacionais importantes (BRASIL, 2018b). De acordo com as diretrizes do 

Ministério da Saúde, o município apresenta muito alta endemicidade para a doença (BRASIL, 
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2016). A validação da EMIC-AP em Fortaleza foi realizada no Centro de Referência Nacional 

em Dermatologia Sanitária Dona Libânia, devido à grande circulação de pessoas acometidas e 

às dificuldades operacionais encontradas nos locais inicialmente propostos, para atingir o 

número mínimo de pessoas a serem entrevistadas. Neste caso, foram incluídos apenas os 

residentes no município (ver seção Público – Alvo). 

Em relação a Maracanaú, o município foi inserido no estudo como um dos locais 

de validação da EMIC para a comunidade, devido ao histórico da sua ex-colônia de internação 

compulsória (FREITAS, 2010) e pela representação social da doença nesses espaços. Com o 

final da política de reclusão compulsória, a colônia Antônio Justa se tornou uma unidade 

hospitalar para atender aos seus antigos moradores que necessitavam de acompanhamento por 

conta das sequelas, e hoje constitui um anexo da Unidade Básica de Saúde (UBS) instalada no 

local. Em relação aos indicadores epidemiológicos da hanseníase, apresenta muito alta 

endemicidade, com taxa de detecção de 38,53/100 mil habitantes (Gráfico 1) e de GIF 2 de 

5,82/100 mil habitantes, sendo o mais alto índice de GIF entre todos os municípios do estudo 

(BRASIL, 2018b). 

Por fim, o município de Vitória da Conquista é o terceiro maior do Estado da 

Bahia. Apresenta um intenso fluxo de população flutuante, tanto pelo fato de constituir um 

polo em educação e saúde, quanto por ser passagem para rodovias importantes. Além disso, é 

referência para implementação da atenção primária no Estado (PMVC, 2018). Dentre os 

municípios do estudo, é o que apresenta menor taxa de detecção de casos na população geral 

(15,02/ 100 mil habitantes) (Gráfico 1), e taxa de detecção de GIF 2 de 1,73/100 mil 

habitantes (BRASIL, 2018b). O projeto IntegraHans Norte-Nordeste também foi desenvolvido 

no município, entre os anos de 2014 e 2015. 

A região Nordeste do Brasil mantém-se em nível de muito alta endemicidade para 

hanseníase, com diferença na distribuição da doença entre os Estados, e cujos indicadores 

revelam transmissão ativa do bacilo (diagnóstico em menores de 15 anos), diagnóstico tardio e 

subnotificação na região (LEANO et al., 2017). Tal fato é especialmente importante, pois 

sinaliza a fragilidade no desempenho dos serviços de saúde e se constitui em um obstáculo 

para o controle da doença.    

Ressalta-se que, além dos indicadores supracitados, faz-se necessário compreender 

estes territórios como campo de forças e de estabelecimento de práticas sociais, onde 

emergem alteridades e relações de poder, transformando-se em campo de representações 

simbólicas.  
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5.3 População-Alvo 

 

Utilizou-se como base inicial os dados do projeto IntegraHans (RO, BA, PI), para 

acesso aos nomes e endereços das pessoas em pós-alta que participaram do estudo 

(transversal) nos municípios. Em contrapartida, as pessoas em uso de poliquimioterapia (PQT) 

e/ou reação foram identificadas diretamente nos serviços de referência e UBS, mediante 

autorização das Secretarias Municipais de Saúde. No entanto, devido às dificuldades 

operacionais ao longo do processo, a amostragem do grupo passou a ser constituída de forma 

não probabilística. 

O público-alvo para adaptação transcultural da escala EMIC-AP foram àquelas em 

diferentes momentos em relação à PQT, com 18 anos ou mais, independentemente do sexo, 

podendo apresentar ou não incapacidades físicas, residentes nos municípios de Floriano (PI), 

Vitória da Conquista (BA), Cacoal (RO) e Fortaleza (CE). Também foram incluídas pessoas 

com recidiva ou tratando de reação hansênica. Para aqueles em pós-alta, foram inseridas 

somente pessoas que tiveram diagnóstico nos últimos cinco anos, considerando este um 

período ainda recente da vivência do processo de adoecimento.  

Foram excluídos indivíduos que não quiseram assinar o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), pessoas que apresentavam condições que as impossibilitaram de 

responder a versão adaptada da escala, tais como déficits/comprometimentos cognitivos ou 

alterações neurológicas, assim como pessoas que tinham menos de 2 meses de tratamento, 

considerando este um período curto para avaliarem se houve alterações em suas vidas por 

conta da doença. 

Por sua vez, o público-alvo para a escala EMIC-CSS foram pessoas que nunca 

tiveram o diagnóstico de hanseníase, com 18 anos ou mais, podendo apresentar (ou não) casos 

da doença na família, independente do sexo, residentes nos municípios de Floriano (PI), 

Cacoal (RO), Maracanaú (CE) e Vitória da Conquista (BA).  

Para uma abordagem mais consistente de uma pessoa realmente não acometida 

pela doença, os agentes comunitários de saúde e enfermeiros das unidades de saúde foram 

essenciais para o acompanhamento da equipe em casas próximas às unidades e regiões 

adstritas. Assim, acredita-se que se tenha reduzido as chances de entrevistar uma pessoa que 

tenha escondido o seu diagnóstico, principalmente pelo conhecimento dos casos novos (por 

parte das equipes de saúde), mediante descentralização do tratamento nesses cenários. 

Nas ocasiões em que os profissionais de saúde desconheciam tal diagnóstico, os 
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entrevistados prontamente informaram à equipe de pesquisa no momento da abordagem e 

aqueles que preencheram os critérios de inclusão da EMIC-AP foram abordados sob a 

perspectiva de pessoas acometidas. Em relação aos critérios de exclusão, foram retirados 

indivíduos que, por qualquer condição, não puderam responder à versão adaptada da escala, 

tais como: déficits cognitivos ou alterações neurológicas. Também foram excluídas pessoas 

que não aceitaram assinar o TCLE. 

Para definição do número de pessoas a serem abordadas, inicialmente, utilizou-se 

como referência a recomendação metodológica de pelo menos cinco pessoas por questão do 

instrumento (FIGUEIREDO-FILHO; SILVA-JUNIOR, 2010). No entanto, o estudo conseguiu 

alcançar acima da quantidade de pessoas recomendas para a validação de ambas as escalas. A 

EMIC-CSS foi aplicada em 300 pessoas, alcançando uma razão de 20 pessoas para cada item 

da escala, cuja amostra representativa tornou mais confiável a análise fatorial (HAIR et al., 

2009). Já a EMIC-AP foi aplicada a 203 indivíduos, uma vez que uma amostra inferior a 200 

sujeitos torna-se inadequada quando se busca uma análise de dados mais consistente 

(PASQUALI, 2010). 

 

5.4 Instrumentos 

 

Para caracterização sociodemográfica dos participantes (casos referência e pessoas 

não acometidas pela doença), utilizou-se questionário semiestruturado com dados referentes 

às seguintes variáveis: sexo, raça, idade em anos, anos de estudo completo, escolaridade, 

estado conjugal, contexto de trabalho, renda mensal (APÊNDICE A e B), com a inserção de 

aspectos clínicos para aqueles que responderam a EMIC-AP. Os mesmos foram adaptados 

para uma versão mais curta do instrumento utilizado na pesquisa realizada pelo IntegraHans. 

Ao serem adaptados, os questionários passaram por novo pré-teste, apresentando uma boa 

compreensão por parte de todos os entrevistados. 

Os instrumentos centrais deste estudo foram as versões adaptadas 

transculturalmente da Explanatory Model Interview Catalogue para indivíduos acometidos 

pela hanseníase (EMIC-AP) e demais membros da comunidade (EMIC-CSS – pessoas não 

acometidas pela doença). A EMIC representa um modelo explicativo. Instrumentos com esses 

modelos revelam como as pessoas atribuem sentido à sua condição de saúde e fornecem um 

quadro no qual os pesquisadores e profissionais de saúde são capazes de compreender de 

forma mais abrangente a experiência de adoecimento dessas pessoas. Este modelo foi 
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proposto por Arthur Kleinman para organizar a doença e a saúde dentro de contextos 

socioculturais (WEISS et al., 1992; WEISS, 1997). 

Assim, investiga explicações sobre a doença e as realidades sociais/culturais que 

influenciam a maneira como os indivíduos experimentam o processo de adoecimento, como 

eles o enxergam e como são afetados (MEDANTH, 2010). Embora a cultura seja amplamente 

aceita como fator associado à saúde e ao comportamento, ainda são reduzidos os estudos, 

medidas e modelos explicativos que relacionam estes aspectos (cultura e saúde). Esses 

modelos explicativos podem ajudar a moldar práticas clínicas integradas, colaborando para 

resultados bem-sucedidos (KREUTER; MCCLURE, 2004; DINOS et al., 2017). 

Em ambientes clínicos e de pesquisa, modelos explicativos proporcionam o 

entendimento de como as pessoas acometidas experimentam e interpretam as suas condições 

de saúde. Este método permite que os profissionais melhorem a qualidade do atendimento e 

auxilia pesquisadores a compreenderem como isso poderia ajudar no desenvolvimento de 

terapias ou intervenções apropriadas, ou explicar por que algumas pessoas não aderem ao 

tratamento, recusando-se a cumprir uma terapia prescrita (MEDANTH, 2010; WEISS, 2001). 

A EMIC-AP (ANEXO A) é resultado de uma entrevista semiestruturada, que foi 

desenvolvida para investigar percepções, crenças e práticas relacionadas à doença em um 

estudo cultural da hanseníase e saúde mental em Bombaim, na Índia. Foi elaborada com a 

perspectiva de integrar os quadros clínicos, epidemiológicos e de ciências sociais, a fim de 

estudar significados culturais da hanseníase, impacto emocional e busca por ajuda e adesão ao 

tratamento. A partir dos dados da Explanatory Model Interview Catologue, derivou-se uma 

escala de estigma com boa consistência interna (α= 0,71). Neste estudo, o estigma estava 

positivamente associado à depressão – Escala Hamilton – (r = 0,47, p = 0,0001) (WEISS, 

1997; WEISS, et al., 1992). 

A escala foi traduzida em diversas línguas, incluindo a inglesa, bengali, nepalês e 

tamil. Ela avalia o estigma percebido e autoestigma e pode ser aplicada para as seguintes 

condições de saúde: hanseníase, HIV/AIDS, deficiência e outras condições estigmatizantes. A 

escala tem versões com quantidades diferenciadas de itens, de acordo com as especificidades 

locais (VLASSOF et al., 2000; RENSEN et al., 2011; VAN BRAKEL et al., 2012). No 

entanto, para esse estudo, foi utilizada a versão de 15 itens utilizada em 2012 e 

internacionalmente divulgada no Guia de Redução de Estigma da ILEP. Constitui-se de quinze 

questões com respostas em escala tipo Likert, podendo variar entre uma pontuação de 0 a 45 

pontos, com as seguintes opções de resposta: “Sim” (3), “Possivelmente” (2), “Não tenho 
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certeza” (1), “Não” (0). Nela, o item 2 apresenta escore reverso. Ela é aplicada por meio de 

entrevista e seu resultado não apresenta uma classificação, desse modo, é interpretado da 

seguinte maneira: quanto maior o escore obtido, mais alto o nível de estigma percebido (ILEP, 

2011b). Até o momento, os estudos não revelaram dimensões/domínios para a escala, 

evidenciando que ela engloba um constructo geral, o estigma social. 

Por sua vez, a EMIC-CSS (ANEXO B) é aplicada em pessoas que não foram 

acometidas pela condição de saúde estigmatizante (hanseníase, HIV/AIDS, deficiência) e 

mensura a atitude em relação às pessoas acometidas (PETERS et al., 2014). Esta escala foi 

validada em cenários com RBC e em locais onde esta estratégia era ausente. O alfa de 

Cronbach foi de 0,81 numa amostra de 879 pessoas na Índia (RENSEN et al., 2011). Foi 

traduzida para as línguas inglesa, marati, bengali, nepali, tamil, bahasa/indonésia. Também é 

composta por escala Likert e, assim como a escala para pessoas acometidas, não apresenta 

uma classificação, portanto, maiores escores sugerem que mais negativa é a atitude da 

comunidade em relação às pessoas acometidas (ILEP, 2011b).  

Apenas três estudos desenvolveram e validaram essa escala para o uso na 

comunidade. Testou-se uma versão de 13 itens (RENSEN et al., 2011) e outra desenvolvida 

para a oncocercose, citada anteriormente (VLASSOFF et al., 2000). O presente estudo 

utilizou como referência a escala disponibilizada na íntegra pela ILEP e no estudo de 2012, 

com a inserção de itens referentes ao trabalho (VAN BRAKEL et al., 2012). A escala 

apresenta 4 opções de resposta, a saber: Sim (2), Possivelmente (1), Não (0), Não sei (0), 

podendo atingir pontuação mínima de 0 e máxima de 30 pontos (ILEP, 2011b). O estudo mais 

recente de adaptação transcultural da escala indicou um ajuste adequado para um instrumento 

unidimensional, com um fator explicando 77% da variabilidade do escore (PETERS et al., 

2014). 

Ambas são escalas de caráter genérico e abordam dimensões referentes à 

revelação/ocultação do diagnóstico; vergonha; autoestima/respeito; perspectivas matrimoniais; 

relações conjugais; afastamento (trabalho, grupos sociais); suporte (família, amigos) (ILEP, 

2011b; WEISS, 1997). A EMIC (seja em formato de entrevista semiestruturada ou apenas a 

escala) foi utilizada em diversas condições, além da hanseníase, tais como: percepções do 

estigma entre os estudantes da área da saúde em relação à tuberculose e diabetes (VAZ; 

TRAVASSO; VAZ, 2016); imigrantes com diagnóstico de transtorno depressivo e outros 

agravos (CHEN et al., 2014; MONTESINOS et al., 2012; TAIEB et al., 2012); aqueles em 

tratamento e pessoas já tratadas da úlcera de burili (ZEEUW et al., 2014; ACKUMEY et al., 
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2012), tuberculose (WEISS et al., 2008; SOMMA et al., 2008; ARYAL et al., 2012). Destes 

artigos, à exceção dos estudos de validação, poucos fazem referência às propriedades 

psicométricas, quando utilizada a escala. 

 

5.5 Coleta e Análise de Dados 

 

A fim de seguir os procedimentos éticos na adaptação transcultural, o processo se 

deu após contato com o autor das escalas. As autorizações para adaptação e avaliação das 

propriedades psicométricas foram obtidas por meio de contato eletrônico com o Sr. Mitchell G. 

Weiss, de modo que o mesmo permitiu a validação para o contexto brasileiro (ANEXOS C e 

D). A seguir, serão apresentadas todas as etapas seguidas no estudo até a validação final dos 

instrumentos, a saber: equivalência conceitual e de itens; equivalência semântica, equivalência 

operacional; de mensuração e funcional. 

 

5.5.1 Equivalência Conceitual e de Itens 

 

Foi realizada revisão de literatura acerca do estigma social, visando à exploração 

dos diferentes aspectos que envolvem tal constructo, bem como os métodos quantitativos para 

sua investigação e de aspectos associados como qualidade de vida e restrição da participação 

social em pessoas acometidas pela hanseníase. Para tanto, foi investigado a partir das bases de 

dados Bireme, que incorpora Scielo, Lilacs, Scopus; Mediline/Pubmed e o Google Scholar, 

sem delimitar o período das publicações. Os descritores utilizados foram: hanseníase (leprosy), 

“estigma social” (social stigma), escala (scale), “estudos de validação” (validation studies), 

“qualidade de vida” (quality of life), participação social (social participation), com a inclusão 

do operador booleano “and” para combinar os termos da pesquisa.  

Não foi possível abordagem às pessoas acometidas nessa fase inicial do estudo, 

uma vez que o projeto estava em avaliação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). No 

entanto, acredita-se que a revisão conseguiu captar que a escala abarcava aspectos importantes 

em relação ao estigma decorrente da hanseníase no contexto brasileiro. Além disso, após 

liberação para abordagem do público (aplicação do pré-teste e validação), foram registrados 

relatos que fortaleceram os resultados encontrados na literatura. Os resultados da revisão 

compõem a parte introdutória do presente estudo. 
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5.5.2 Equivalência Semântica 

 

A equivalência semântica envolve a capacidade de transferência de sentido dos 

conceitos contidos no instrumento original para a versão a ser adaptada. O roteiro de avaliação 

desse aspecto envolveu os seguintes passos, ilustrados na Figura 1: tradução; retrotradução; 

avaliação entre equivalência da escala original e retrotraduções; avaliação de todos os 

documentos produzidos pela equipe de pesquisa, a fim de criar uma versão-síntese para pré-

teste. Em relação à primeira etapa, foram convidadas duas tradutoras (APÊNDICES C e D): 

a) Tradutora 1: Brasileira, médica, docente, com ampla experiência na área de 

medicina e administração pública, com ênfase em dermatologia e Saúde 

Pública. Atua principalmente nas dermatoses de repercussão coletiva, 

especialmente a hanseníase, compondo o Comitê Assessor do Global Leprosy 

Program. 

b) Tradutora 2: Brasileira, terapeuta ocupacional, possui Mestrado em Saúde 

Pública. Trabalha com os seguintes temas: avaliação da descentralização das 

ações de controle de hanseníase; incapacidade; autocuidado; avaliação 

neurológica simplificada; supervisão da atenção básica com enfoque em 

hanseníase. 

Foram produzidas duas traduções (T1 e T2) de ambos os instrumentos originais 

para o idioma-alvo (português-Brasil). Posteriormente, as traduções resultantes passaram pelo 

processo de retrotradução (back translation), que consiste na tradução das versões obtidas 

para o idioma da escala original. Assim, foram convidados dois profissionais: 

a) Retrotradutora 1: Terapeuta ocupacional, norte-americana, bilíngue, possui 

especialidades na área de Saúde Pública. 

b) Retrotradutor 2: Mestre em estudos latino-americanos e em administração 

pública, norte-americano, bilíngue. 

Na sequência, realizou-se a avaliação da equivalência semântica entre as 

retrotraduções e a escala original. Nessa etapa, há a necessidade de que as versões tenham 

semelhanças, não apenas literal, mas também semântica, e que produzam o mesmo impacto no 

contexto cultural brasileiro (REICHENHEIM; MORAES, 2007).  

A fim de contemplar a referida etapa, os juízes foram convidados a informar qual 

a sua impressão ao comparar cada item das escalas, emitindo um parecer sobre a equivalência 

entre eles. Para esta etapa, foi utilizada uma escala de comparação denominada “significado 
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geral”, que tem sido usada em diversos estudos nessa fase da equivalência semântica (ABREU, 

2010; MORAES; HASSELMANN; REICHENHEIM, 2002; REICHENHEIM; PAIXÃO JR.; 

MORAES, 2008; PACAGNELLA et al., 2008; MAIA; MAIA, 2014). Nela, cada juiz avaliou 

se houve mudanças no sentido de cada item, sinalizando uma das seguintes opções: inalterado 

(IN), pouco alterado (PA), muito alterado (MA) ou completamente alterado (CA), além de um 

espaço livre para considerações e/ou sugestões acerca de cada item. 

 

    Figura 1 – Processo de Equivalência Semântica das Escalas EMIC. 
  

   Fonte: Baseado em Herdman et al., 1998. 

 

Não existe uniformidade nos critérios para eleger uma pessoa como juiz. No 

entanto, são indicados alguns atributos necessários para essa função, tais como conhecimento 

acerca do objeto de estudo e experiência no campo de prática (JASPER, 1994). Assim, foram 

estabelecidos quatro juízes para o processo, na perspectiva de contar com profissionais de 

diversas áreas, oferecendo um olhar multidisciplinar para avaliação dos instrumentos: 

a) Juiz 1: Historiador, atua como gerente nacional de projetos voltados para 

pessoas acometidas por hanseníase e tuberculose. Tem experiência na área de 

história, com ênfase em História da Ciência, História da Hanseníase, História 

das Ciências da Saúde, Educação e Saúde e Divulgação Científica.  

b) Juíza 2: Psicóloga, com ampla experiência na área de psicologia social. Atua 

principalmente nos temas: representações sociais sobre saúde e doença e 

práticas institucionais em campos médico-científicos. Coordenou projeto de 

Escala Original 

Tradução 1 Tradução 2 

Retrotradução 1 Retrotradução 2 

Avaliação de Juízes 1 e 2 Avaliação de Juízes 3 e 4 

Avaliação do grupo de pesquisa - todos os instrumentos produzidos 

Versão-síntese para pré-teste 

../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/FINAL_04.05.QUALI_IMPRIMIR.doc#_bookmark39
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pesquisa para o desenvolvimento da Escala de Participação no Brasil.  

c) Juiz 3: Médico, especialista em dermatologia e em hanseníase pela Sociedade 

Brasileira de Hansenologia. Atua como hansenólogo. Desenvolve 

especialmente ações de assistência clínica aos portadores de hanseníase, 

pesquisas e treinamento para profissionais de saúde na referida área. 

d) Juíza 4: Médica, possui vasta atuação na área de medicina, com ênfase em 

dermatologia, hansenologia e dermatologia pediátrica. Teve grande 

experiência na Coordenação do Programa de Controle da Hanseníase. 

Após a emissão dos pareceres de cada juiz, o grupo de pesquisa se reuniu para 

avaliação de todos os documentos produzidos durante a etapa de equivalência semântica. Esta 

equipe foi composta por 2 (duas) enfermeiras, 1 (um) médico e 1 (uma) psicóloga, sendo, dois 

destes, docentes (1 enfermeira, 1 médico), com vasta experiência no estudo, execução e 

coordenação de pesquisas no âmbito das DTNs. Após análise de todos os documentos obtidos 

durante o processo de equivalência semântica, foi definida uma versão síntese para cada uma 

das escalas. 

O último passo da fase de equivalência semântica envolveu um pré-teste. A 

versão-síntese do instrumento, definida após avaliação do grupo de pesquisa, foi aplicada a 

cada população alvo com vistas à avaliação da aceitabilidade, compreensão e impacto 

emocional. Para a EMIC-AP foram entrevistadas 18 pessoas que estavam em tratamento ou 

em pós-alta da PQT, com variabilidade em relação a sexo, idade, escolaridade, condição 

financeira, quadro clínico, condição de saúde. O pré-teste foi conduzido em um ambulatório 

referência para o tratamento de hanseníase no município de Fortaleza.  

Durante essa etapa, os participantes foram esclarecidos sobre a proposta e que 

poderiam retirar dúvidas e emitir opiniões acerca da escala a qualquer momento da entrevista. 

Assim, cada sujeito informou suas impressões sobre a aplicação do instrumento. Ao final, os 

participantes responderam às seguintes perguntas: Como foi para você responder esta escala? 

Você teve dificuldade para entender alguma pergunta ou palavra utilizada? Algum item teve 

significado confuso? As respostas foram claras e fáceis de serem escolhidas?  

Por sua vez, o pré-teste da EMIC-CSS, também foi realizado em Fortaleza, no 

território de uma UBS endêmico para hanseníase. A abordagem de membros da comunidade 

foi realizada nos domicílios, com o apoio do ACS. Foram entrevistadas 30 pessoas. Durante a 

aplicação, os participantes foram esclarecidos sobre a finalidade do estudo e informaram seus 

pontos de vista em relação à escala, respondendo aos mesmos questionamentos referentes à 
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clareza dos itens e nível de dificuldade. Mediante os resultados obtidos e análise do grupo de 

pesquisa que conduziu o estudo, realizou-se os ajustes das versões para a validação em um 

grupo maior (HERDMAN et al., 1998).  

 

5.5.3 Equivalência Operacional 

 

Os aspectos de equivalência operacional foram avaliados durante o pré-teste e a 

validação. Foram analisados o formato das questões, as instruções necessárias, o cenário de 

administração e o modo de aplicação das escalas, bem como o tempo estimado para cada 

instrumento. No que se remete às instruções, as seis pesquisadoras (1 psicóloga, 4 enfermeiras 

e 1 pedagoga) envolvidas na abordagem direta ao público-alvo foram treinadas, a fim de 

padronizar qualquer necessidade de informação ou retirada de dúvidas surgidas após aplicação 

do TCLE. Outro aspecto importante para o qual foram calibradas se remeteu à entonação de 

voz no momento da leitura dos itens em cada entrevista, com a finalidade de evitar a indução 

de respostas. 

 

5.5.4 Equivalência de mensuração 

 

A equivalência de mensuração se baseia na avaliação das propriedades 

psicométricas dos instrumentos adaptados, enfocando os aspectos de confiabilidade e validade 

das escalas, por meio de procedimentos estatísticos (REICHENHEIM; MORAES, 2007). Para 

tanto, foi necessário a aplicação das versões finais das escalas EMIC (ANEXOS E e F) em 

uma amostra representativa, considerando os seus respectivos públicos-alvo. 

Para essa fase de abordagem direta às pessoas acometidas, em um primeiro 

momento, foram realizadas reuniões com representantes das Secretarias Municipais de Saúde, 

para nova apresentação da proposta e articulação das ações necessárias à sistematização e 

logística, tais como o envolvimento das UBS e ACS. De modo geral, as pessoas acometidas 

pela hanseníase foram abordadas nas unidades de saúde, nos centros de referência (durante a 

espera para as consultas de rotina) ou por meio de visita domiciliar, mediante aceitação da 

pessoa e agendamento prévio. 

A coleta foi realizada entre julho de 2017 e janeiro de 2018. Grande parte das 

pessoas em pós-alta, identificadas pelo banco de dados do IntegraHans e que contemplavam o 

critério de diagnóstico recente (últimos 5 anos – 145 pessoas), havia mudado de endereço ou 

../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/FINAL_04.05.QUALI_IMPRIMIR.doc#_bookmark39
../../../AppData/Roaming/Microsoft/Word/FINAL_04.05.QUALI_IMPRIMIR.doc#_bookmark39


   73 

 

 

 

cidade, fato especialmente presente no município de Cacoal. A figura 2 apresenta a quantidade 

de pessoas abordadas por município, tanto no território (Unidade Básica de Saúde ou 

domicílio) quanto nos serviços de referência para hanseníase.  

 

Figura 2 – Pessoas em tratamento e/ou pós-alta abordadas para validação da EMIC-AP. 

 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Entre as perdas, podem ser incluídas: pessoas que se mudaram e cujos endereços 

novos não foram localizados; aqueles que foram a óbito, que se recusaram a participar, que 

não atenderam às três tentativas de contato telefônico para agendamento ou cuja casa estava 

fechada durante os momentos de abordagem; pessoas que fizeram o tratamento, mas alegaram 

ter sido erro de diagnóstico; e, por fim, endereços em áreas de risco ou muito distantes e sem 

cobertura de ESF.  

A maior parte das aplicações da EMIC-AP ocorreu nos centros de referência 

(76,8%, n=156), diante da dificuldade da equipe em localizar essas pessoas no território, 

inclusive aquelas em tratamento. A abordagem domiciliar de pessoas em uso da PQT foi 

realizada mediante o acompanhamento do ACS. Ademais, esperava-se alcançar um número 

amostral semelhante por município (como na EMIC-CSS – 300 pessoas abordadas), mas isso 

não foi possível mediante as dificuldades operacionais e as atividades de rotina das unidades 

básicas, que influenciaram o ritmo da coleta dos dados. 

Para a aplicação da EMIC-CSS, as pesquisadoras acompanharam os ACS em suas 

visitas de rotina e, em alguns momentos, foi possível realizar a abordagem no domicílio 
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exclusivamente para a aplicação da escala, fato que variou de acordo com as demandas do 

ACS. 

Após revisão dos instrumentos preenchidos, os dados foram inseridos no Epi Info 

versão 7.1.5 (Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA), uma 

ferramenta de domínio público projetada para profissionais de saúde e pesquisadores, que 

possibilita, entre outras coisas, a criação de máscaras para digitação dos dados. Para tanto, 

foram cumpridas duas etapas durante este procedimento: padronização das formas de registrar 

as informações (codificação) e limpeza de inconsistências. Na fase de análise, os bancos 

foram convertidos para o Excel 2016 e analisados pelo Statistical Package for Social Science 

for Windows – SPSS (IBM Corp., Armonk, NY, USA), versão 22.0 e Stata 13. 

Planejada e executada a etapa de campo, procedeu-se a análise dos dados. Para 

caracterização da amostra, foi utilizada estatística descritiva a partir de frequências e da 

demonstração de valores de média, mediana, desvio-padrão e amplitude de variação dos 

resultados. Ademais, foram dados dois grandes enfoques psicométricos, especificamente para 

a análise das escalas, a saber: a avaliação da validade e da confiabilidade (fidedignidade, 

precisão, consistência), que consistem em propriedades que devem ser satisfeitas, a fim de que 

instrumentos de aferição possam ser adequados para uso em determinado contexto (PACICO; 

HUTZ, 2015). 

Desse modo, espera-se que o instrumento mensure de forma consistente aquilo 

que foi projetado para medir, ou seja, isso significa que seus itens avaliam adequadamente os 

comportamentos que são a expressão do traço latente a ser investigado (PASQUALI, 2013; 

PACICO, 2015). A fim de contemplar tais critérios, o presente estudo investigou dois aspectos 

de validade: conteúdo e constructo. 

No processo de validade de conteúdo, os itens que compõem a escala são 

avaliados por uma comissão de especialistas que analisam o quanto as questões representam o 

comportamento que se quer medir, ou seja, verificam se tais itens constituem uma amostra 

representativa de um universo de comportamentos relacionados ao constructo, neste caso, o 

estigma social (PACICO; HUTZ, 2015; PASQUALI, 2009; PAES, 2009 apud ANDRADE, 

2012).  

Os especialistas devem avaliar inicialmente o instrumento como um todo, 

analisando sua abrangência. Isto é, verificar se cada domínio ou conceito foi adequadamente 

coberto pelo conjunto de itens propostos. Não há consenso sobre o número de envolvidos 

nesse processo, no entanto, recomenda-se a participação de um mínimo de três e máximo de 
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cinco juízes (CASSEPP-BORGES; BALBINOTTI; TEODORO, 2010). Salienta-se que 

especialistas que participaram deste processo não devem ser os mesmos da fase de 

equivalência semântica da escala (HAYNES; RICHARD; KUBANY, 1995 apud 

ALEXANDRE; COLUCI, 2011). 

Têm-se apresentado métodos distintos para quantificar o grau de concordância 

entre os especialistas durante o processo de avaliação da validade de conteúdo de um 

instrumento. No presente estudo, utilizou-se o Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC), 

que tem por finalidade quantificar o julgamento dos itens de uma escala, avaliados por 

especialistas, em relação ao constructo que o instrumento mensura (HERNÁNDEZ-NIETO, 

2002 apud FILGUEIRAS et al., 2015). Desse modo, um CVC foi calculado para cada um dos 

aspectos julgados nas escalas: clareza, pertinência prática (relevância do item para o 

instrumento) e pertinência teórica dos itens de ambas as escalas (relevância para o constructo). 

Nesse caso, são considerados satisfatórios resultados maiores que 0,8. No entanto, esse ponto 

pode ser relativizado (CASSEPP-BORGES; BALBINOTTI; TEODORO, 2010). 

Abaixo são apresentadas as equações para o cálculo de todos os índices (algoritmo 

utilizado para calcular o valor do CVCi e do CVCt, analisados a partir do Microsoft Office 

Excel, versão 2016 (HERNÁNDEZ-NIETO, 2002 apud FILGUEIRAS et al., 2015). 

 

1º passo – Cálculo de CVCi para cada item da escala: 

 

 

                       CVCi =    

 

 

2 º passo – Cálculo do CVCj de cada juiz para escala como um todo: 

 

                      CVCj =    

 

3 º passo – Cálculo do erro Pej para a polarização dos juízes: 

             Pej =  

 

4 º passo – Cálculo de CVCi de cada aspecto julgado: 

 

                      CVCt = Média do CVCj - Pej 
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O Coeficiente de Validade de Conteúdo do item (CVCi) foi calculado a partir da 

divisão da média dos valores da avaliação dos juízes  pelo valor máximo oferecido pela 

escala Likert (Vmax) para um determinado item x. Nesse caso, a pontuação variou entre 1 e 5, 

sendo 5 o peso dado ao item que contribuiu altamente para o conteúdo das escalas. O CVC 

total da escala (CVCt) foi analisado pela subtração do CVC dos juízes (CVCj) para a escala 

como um todo pelo Erro Padrão (Pej). O CVCj é a divisão da média total dos escores 

(atribuídos a todos os itens da escala) pelo valor máximo da escala Likert. Pej, por sua vez, é 

calculado pela razão entre 1 e o número absoluto de juízes (Nj), elevada à quantidade dos 

próprios avaliadores (HERNÁNDEZ-NIETO, 2002 apud FILGUEIRAS et al., 2015).  

Quatro profissionais participaram dessa etapa, dentre elas, duas enfermeiras e duas 

psicólogas. Duas delas atuam em Instituição de Ensino Superior. Sobre as demais, uma 

assume a coordenação de serviços de saúde mental (uma psicóloga) e a outra atua como 

enfermeira assistencial em serviço de referência para hanseníase e na vigilância 

epidemiológica. As versões produzidas após o pré-teste foram encaminhadas por meio 

eletrônicos às profissionais, com um prazo máximo de quinze dias para retorno das avaliações. 

De modo geral, a profissionais envolvidas trabalham em áreas da saúde e saúde 

coletiva, discutindo diferentes aspectos: epidemiologia; vulnerabilidade individual, social e 

programática de pessoas em pós-alta da hanseníase; saúde mental; aconselhamento para 

pessoas vivendo com HIV/AIDS. Além disso, todas já estiveram envolvidas em projetos 

voltados para avaliação clínica e psicossocial de pessoas acometidas por hanseníase e/ou 

inclusão das mesmas; psicologia social; direitos humanos; autonomia das pessoas acometidas 

pela hanseníase e ressignificação da doença. Assim, ambas apresentaram ampla experiência 

com aspectos do estigma decorrente da hanseníase, bem como de outras doenças 

potencialmente estigmatizantes (HIV/AIDS e transtorno mental). 

Por sua vez, a validade de constructo avalia se as variáveis que formam o 

instrumento apresentam o verdadeiro significado teórico do conceito que o mesmo deseja 

abarcar. Para tanto, existe a necessidade de um marco teórico que suporte o construto e dê 

condições para que esta análise seja realizada. Várias técnicas de validação podem ser 

utilizadas. A fim de contemplar esta etapa, o presente estudo utilizou a técnica de análise 

fatorial a partir da análise da dimensionalidade das variáveis (LAROS, 2012). 

Os itens constituem a representação comportamental do traço latente, ou seja, são 

tarefas ou ações empíricas por meio das quais ele (o traço latente) se manifesta. Quando se 

analisa uma série de itens, parte-se do pressuposto de que eles mensurem a mesma coisa. Para 
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a Teoria Clássica dos Testes, cada item é avaliado em função do escore total do instrumento, 

que consiste na soma das respostas dadas para cada um desses itens. Portanto, eles só são 

passíveis de soma pelo fato de se referirem à mesma coisa e esse aspecto é denominado de 

unidimensionalidade (PASQUALI, 2013).  

Nesse sentido, a análise fatorial é relevante para a constatação da validade de 

constructo (VIANNA, 1983). Ela consiste em uma série de técnicas estatísticas que envolve 

análises multivariadas e matrizes, a fim de explicar as intercorrelações entre os itens de uma 

escala como resultantes do constructo e se os mesmos podem ser reduzidos a uma dimensão 

(fator), com o qual todas as variáveis estejam relacionadas, evidenciando que os itens são 

unidimensionais, ou seja, mensuram o mesmo constructo, constituindo uma boa representação 

do traço latente (PASQUALI, 2013).  

A análise fatorial tem, como lógica, precisamente verificar quantos constructos 

comuns são necessários para explicar as covariâncias (ou intercorrelações) dos itens. No 

entanto, para realizar essa técnica de análise, alguns requisitos necessitam ser satisfeitos, a 

saber: verificar a adequabilidade da base de dados (nível de mensuração das variáveis, 

tamanho da amostra); determinar a técnica de extração e o número de fatores a serem 

extraídos e definir o tipo de rotação dos fatores (FIGUEIREDO-FILHO; SILVA-JUNIOR, 

2010).  

Desse modo, a validade de construto foi avaliada por meio da Análise Fatorial 

Exploratória (AFE), a fim de explorar a relação entre o conjunto de variáveis, identificando 

padrões de correlação. Utilizou-se a extração dos fatores por componentes principais com 

rotação pelo método ortogonal Varimax. Foram realizados os testes de Kaiser-Meyer-Olkin 

(KMO) e de Esfericidade de Bartlett para verificar a adequação dos dados à análise fatorial. 

Valores de KMO acima de 0,5 foram considerados bons (TABACHNICK; FIDELL, 2001). 

Considerando o teste de Esfericidade de Bartlett, para que o método de análise fatorial seja 

adequado, deve-se rejeitar a hipótese nula relacionada à matriz de correlações, deste modo, o 

valor da significância do teste deve ser menor que 0,05 (FIGUEIREDO-FILHO; SILVA-

JUNIOR, 2010). 

A relação que cada item apresenta com o fator é expressa a partir da covariância 

ou da correlação, denominada carga fatorial. Quanto maior a covariância, maior o valor das 

cargas fatoriais e, consequentemente, maior a evidência da unidimensionalidade dos itens. 

Para tanto, considera-se os valores de pelo menos 0,30. Além disso, para definir se uma dada 

matriz é composta por um ou mais fatores, recomenda-se a extração dos mesmos a partir da 
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observação do comportamento das cargas fatoriais na maioria dos itens, de tal modo que, em 

caso de grande parte dos itens não apresentarem carga alta no fator, deve-se seguir extraindo 

até que se distribuam a contento, determinando a quantidade que melhor representa o padrão 

de correlação entre as variáveis observadas (PASQUALI, 2013).   

Um método auxiliar utilizado foi o Scree plot. Para tanto, analisou-se graficamente 

a dispersão da quantidade de fatores até que a curva da variância individual dos mesmos se 

tornasse horizontal ou sofresse uma queda abrupta. Ambas as situações indicam que muita 

variância foi perdida e, por isso, deve-se parar de extrair fatores (CATTELL, 1966). 

Na sequência, avaliou-se a confiabilidade das escalas. Praticamente, existem duas 

técnicas estatísticas para decidir confiabilidade de um teste: a correlação e a análise da 

consistência interna. A técnica da correlação é utilizada no caso do teste – reteste, a fim de 

verificar a estabilidade do instrumento. Nestes casos, obtêm-se os resultados das mesmas 

pessoas submetidas ao mesmo instrumento em dois momentos distintos. O índice de precisão, 

neste caso, consiste na correlação entre os dois escores dos mesmos sujeitos, ou seja, na 

comparação dos resultados. Quando a correlação entre os resultados das duas aplicações é 

positiva, a escala pode ser considerada confiável (adotou-se correlação de Pearson, p < 0,05) 

(ZANON; HAUCK FILHO, 2015).  

A confiabilidade é uma propriedade psicométrica que evidencia o quanto o 

instrumento mensura adequadamente o constructo de interesse, no caso da presente pesquisa, 

o estigma social. Assim, a confiabilidade é a capacidade em reproduzir um resultado de forma 

consistente no tempo e no espaço, indicando a qualidade dos instrumentos de aferição 

quantitativos (ALEXANDRE; COLUCI, 2011). Para tanto, utilizam-se análises como a 

consistência interna e avaliação da estabilidade/reprodutibilidade do instrumento. A 

fidedignidade a partir do teste-reteste constitui um método de avaliação da 

estabilidade/reprodutibilidade dos escores ao longo do tempo (ZANON; HAUCK FILHO, 

2015). 

Para análise da estabilidade teste-reteste da EMIC-CSS, 75 (setenta e cinco) 

entrevistas foram repetidas em ocasiões diferentes, sendo calculado o coeficiente de 

Spearman-Brown e Pearson. Para esta etapa, a amostra foi aleatorizada entre os municípios de 

Maracanaú e Vitória da Conquista, que foram os locais com maior facilidade de acesso para a 

aplicação da escala, com um intervalo médio de 16,1 dias entre as aplicações. A escolha de 

25% da amostra foi baseada no estudo mais recente de validação da EMIC-CSS, cujo 

intervalo de aplicação foi uma média de 12 dias (PETERS et al., 2014). 
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Não foi possível realizar o teste-reteste da EMIC-AP, devido às dificuldades de 

acesso às pessoas em tratamento e em pós-alta, considerando aspectos como mudanças e o 

fato de uma parte da pesquisa ter sido realizada entre os meses de outubro e dezembro, época 

de atividades de rotina dos serviços (outubro rosa, novembro azul) e festejo natalino, em que 

muitas pessoas viajam ou saem de férias, havendo um grande número de recusas. Fato que 

inviabilizou a realização do teste-reteste. De tal modo, optou-se por testar a estabilidade a 

partir do uso do método de duas metades, separando o teste em duas partes para calcular a 

correlação entre elas (ZANON; HAUCK FILHO, 2015).  

Para a análise da consistência interna das escalas, foi utilizado o alfa de Cronbach. 

Neste caso, considera-se a aplicação de somente um instrumento em ocasião única; sendo 

calculadas todas as correlações (p) entre os escores de cada item e o escore total. O valor de 

alfa será a média de todos os coeficientes de correlação e indicará a homogeneidade da escala 

quanto mais próximo de 1 for o valor encontrado. Desse modo, valores acima de 0,70 são 

considerados aceitáveis (ZANON; HAUCK FILHO, 2015). 

Outra propriedade que avalia aspectos de confiabilidade de instrumentos para 

mensuração de construtos subjetivos são os efeitos mínimos (floor) e máximos (ceiling). Tais 

efeitos são considerados presentes quando 15% ou mais dos entrevistados obtiveram escore 

mínimos ou máximos na escala (MCHORNEY; TARLOV, 1995). Se os efeitos de chão ou teto 

estiverem presentes, é provável que existam itens extremos na parte inferior ou superior da 

escala, indicando validade limitada do conteúdo, consequentemente, reduz a confiabilidade do 

instrumento (TERWEE et al., 2007).  

 

5.6 Aspectos Éticos 

 

O estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal do Ceará, respeitando os termos estabelecidos pela Portaria 466 de 12 de dezembro de 

2012 do Conselho Nacional de Saúde, e aprovados sob o parecer nº 1.887.493 (EMIC-AP) e 

nº 2.004.304 (EMIC-CSS) (ANEXO G e H). 

Todos os instrumentos foram aplicados mediante a aceitação da pessoa em 

participar da pesquisa, por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(APÊNDICES E e F), onde constaram, com uma linguagem acessível, a justificativa, os 

objetivos, os procedimentos de pesquisa, os possíveis desconfortos e riscos e quais os 

benefícios esperados com o estudo.  
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Durante todo o processo, foi informada a possibilidade de esclarecimentos sobre a 

metodologia antes e durante o estudo, bem como a liberdade dos participantes de recusar ou 

retirar o consentimento, sem qualquer tipo de prejuízo para os mesmos. Igualmente, manteve-

se a garantia de sigilo e privacidade, esclarecendo que os dados seriam utilizados 

exclusivamente para fins de pesquisa e somente divulgados através da manutenção do 

anonimato dos respondentes, respeitando os participantes em sua dignidade e autonomia, 

assegurando sua vontade de contribuir voluntariamente com a pesquisa. 

A pesquisadora se inteirou do fluxograma de encaminhamentos de demandas na 

rede de atenção, caso fossem percebidas alterações emocionais e/ou psicológicas, que 

demandassem possíveis encaminhamentos para acompanhamento psicológico. Apenas uma 

pessoa necessitou de encaminhamento, devido a diagnóstico de depressão (em anos 

anteriores), que, segundo histórico clínico, foi desencadeado após o tratamento da hanseníase, 

diante das limitações que a doença lhe impôs nas atividades laborais. A mesma não participou 

da entrevista, pois se acreditou que a escala poderia potencializar os impactos emocionais 

causados pelo seu estado de saúde. A situação foi repassada para a enfermeira da unidade e 

encaminhada para assistência, uma vez que seu acompanhamento havia sido suspenso. 
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RESUMO 

OBJETIVO: Adaptar transculturalmente a versão brasileira da Explanatory Model Interview 

Catalogue - Community Stigma Scale (EMIC-CSS) para medição do estigma relacionado à 

hanseníase em comunidades. MÉTODOS: A adaptação transcultural seguiu 5 etapas: 

equivalências conceitual e de itens, semântica, de mensuração, operacional e funcional. Após 

investigação da pertinência do constructo para o contexto brasileiro, a escala foi traduzida, 

retrotraduzida, avaliada quanto a equivalências da escala original e retrotradução e definida 

em versão síntese. A escala foi aplicada em 300 pessoas da comunidade que não tiveram 

hanseníase, residentes em municípios de alta endemicidade nas regiões Norte e Nordeste do 

Brasil. A validade de conteúdo foi avaliada pelo cálculo do Coeficiente de Validade de 

mailto:jcaracas@ufc.br
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Conteúdo (CVC) e a de constructo pela técnica de análise por componentes principais com 

rotação Varimax e confiabilidade a partir do alfa de Cronbach. Para análise da estabilidade 

teste-reteste, 75 entrevistas foram repetidas em momento distinto. RESULTADO: O conceito 

de estigma foi culturalmente relevante e ajustes foram realizados após teste piloto. A validade 

de conteúdo apresentou coeficiente satisfatório (CVC=0,89) e a validade de constructo foi 

comprovada, verificando-se a existência de dois fatores com cargas mais elevadas, além da 

adequada manutenção dos itens na escala. A EMIC-CSS permitiu captar diferentes níveis de 

estigma comunitário, associados significativamente à raça/cor (p=0,010), faixa etária 

(p=0,038), naturalidade (p=0,025) e município de residência (p=0,004). O alfa de Cronbach 

mostrou alta consistência interna (α=0,84). A estabilidade teste-reteste apresentou correlação 

significante entre os resultados das aplicações (Spearman-Brown=0,80 e Pearson r=0,67, 

p=0,000), comprovando sua estabilidade. CONCLUSÕES: O instrumento é válido e 

confiável para o contexto brasileiro. Apresenta alto potencial como instrumento para avaliação 

de barreiras possivelmente relacionadas à permanência da alta endemicidade nesses cenários e 

permite avaliar intervenções para redução do estigma em comunidades, inclusive votadas para 

ações de controle da hanseníase em ambientes de serviços de saúde. 

 

Palavras-chave: Hanseníase. Estigma Social. Estudo de Validação. Psicometria. 

 

ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To adapt cross-culturally the Brazilian version of the Explanatory Model 

Interview Catalog - Community Stigma Scale (EMIC-CSS) to measure stigma-related to 

leprosy in communities. METHODS: Transcultural adaptation in five types of equivalence: 

concept of item, semantics, measurement, operational and functional. After investigating the 
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relevance of the construct to the Brazilian context, the scale was translated, back-translated, 

evaluated for equivalences of the original scale and the back-translation, and defined in a 

synthesis version. The scale was applied to 300 people from the community who did not have 

leprosy, living in hyperendemic municipalities in the North and Northeast regions of Brazil. 

The content validity was evaluated by calculating the Content Validity Coefficient (CVC) and 

the construct validity, by the main component analysis technique with Varimax rotation and 

reliability. For the test-retest stability analysis, 75 interviews were repeated at a different 

moment. RESULTS: The concept of stigma was culturally relevant and adjustments were 

made after a pilot test. The content validity presented a satisfactory coefficient (CVC=0.89) 

and the construct validity was verified, confirming the existence of two factors with higher 

burdens and the adequate maintenance of the items in the scale. The EMIC-CSS allowed us to 

capture different levels of stigma, significantly associated with race/color (p=0.010), age 

group (p=0.038), place of birth (p=0.025), and city of residence (p=0.004). Cronbach's alpha 

showed a high internal consistency (α=0.84). The test-retest stability showed a significant 

correlation between the results of the applications (Spearman-Brown=0.80 and Pearson r=0.67, 

p=0.000), confirming its stability. CONCLUSIONS: The instrument is valid and reliable for 

the Brazilian context. It presents a high potential to evaluate barriers in communities to 

develop leprosy control actions. The application may include potential interventions to reduce 

stigma in communities, overcoming stigma in health service settings, improving the social 

participation and mental health of people affected. 

Key words: Leprosy. Social Stigma. Validation study. Psychometry. 
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INTRODUÇÃO  

 

Ao longo do seu processo histórico, a hanseníase provocou intenso sofrimento e 

estigma nas pessoas acometidas. No Brasil e em outras partes do mundo, pessoas foram 

privadas do convívio social devido a medidas institucionais para controle da doença, focadas 

na internação compulsória em leprosários1. Apesar do fim da política de reclusão e dos 

avanços no tratamento e controle persistem ainda hoje atitudes estigmatizantes em relação às 

pessoas acometidas pela doença, evidenciadas em diversos contextos2,3,4. O processo de 

estigmatização ocorre seja pela incapacidade física gerada pelo diagnóstico tardio, seja pela 

construção social da doença, que se remete a crenças culturais e religiosas de pecado e 

impureza, medo e vergonha5,6. 

O estigma também perpassa pelo preconceito das pessoas não acometidas, que 

pode interferir no convívio social, levando à exclusão e ao isolamento7. Desse modo, torna-se 

imprescindível o reconhecimento do estigma junto à membros da comunidade, sobretudo por 

ser um fenômeno construído socialmente, a partir do reconhecimento de uma “marca” 

depreciativa, que pode resultar em discriminação8. Portanto, reconhecer o estigma tem se 

tornado uma prioridade crescente, a fim de nortear políticas públicas de saúde e cumprir 

agendas globais, como a Estratégia Global para Hanseníase com metas claras até 20209.  

O estudo desse fenômeno e seus desdobramentos na vida de pessoas acometidas e 

de membros da comunidade é especialmente relevante no Brasil, onde a hanseníase se 

mantém como importante problema de saúde pública10. Entretanto, no país, não existem 

instrumentos validados que possibilitem a mensuração do estigma na perspectiva de pessoas 

não acometidas pela doença, a exemplo da Community Stigma Scale - Explanatory Model 

Interview Catalogue (EMIC-CSS). Assim, o presente estudo objetivou adaptar 

transculturalmente a Escala EMIC-CSS para avaliação do estigma relacionado à hanseníase 

em membros da comunidade. 

 

MÉTODO 

 

Tipo de estudo 

 

Trata-se de estudo metodológico de adaptação transcultural da escala EMIC-CSS 

para o Brasil. Após a autorização do autor da escala, procedeu-se à adaptação transcultural, 
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fundamentada no modelo universalista proposto por Herdman et al. (1998)11, estruturado a 

partir da equivalência conceitual e de itens, semântica, de mensuração, operacional e 

funcional. 

 

Áreas de estudo  

 

A etapa de validação foi desenvolvida nos municípios de Vitória da Conquista 

(Bahia), Maracanaú (Ceará), Floriano (Piauí) e Cacoal (Rondônia). A abordagem da 

comunidade (pessoas não acometidas pela doença) foi realizada em territórios de atuação das 

equipes de saúde da família (ESF) com a colaboração de Agentes Comunitários de Saúde 

(ACS) no processo de visita domiciliar, com amostragem por conveniência. 

A seleção de municípios diferentes teve como objetivo alcançar contextos 

demográficos, socioeconômicos e culturais diversificados. Destaca-se o município de 

Maracanaú, por ter tido leprosário para internação compulsória instituída no Brasil e que faz 

remeter a questões simbólicas e históricas relacionadas ao adoecer de hanseníase. Todos os 

municípios apresentam, em alguma medida, contextos de vulnerabilidade, expressos a partir 

de seus índices de desigualdade social (Índice de Gini) de 0,55, 0,43, 0,55 e 0,57, 

respectivamente, com taxa de pessoas em situação de pobreza que variaram entre 12,1% e 

19,0%, incluindo municípios de pequeno e médio porte12. 

 

Instrumentos  

 

A EMIC-CSS é baseada na Explanatory Model Interview Catalogue (EMIC), 

desenvolvida para investigar percepções, crenças e práticas relacionadas à doença, 

originalmente construída no contexto de um estudo cultural de hanseníase e saúde mental na 

Índia13. A escala foi ajustada para a comunidade e é considerada pela International Federation 

of Anti-Leprosy Associations como uma ferramenta para mensurar o estigma a partir da 

perspectiva de pessoas não acometidas pela doença. Até o momento validada nas seguintes 

línguas: inglês, marati, bengali, entre outras. Apresenta quatro (4) opções de respostas: Sim 

(2), Possivelmente (1), Não (0), Não sei (0). Os resultados variam entre 0 e 30 pontos, onde 

maiores escores indicam que mais negativa (estigmatizante) é a atitude da comunidade em 

relação às pessoas acometidas pela doença14. 
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Este estudo, utilizou a versão composta por 15 itens que mostrou ser confiável em 

estudos conduzidos em diversos contextos culturais e condições estigmatizantes, inclusive a 

hanseníase13,15,16. Além disso, foi utilizado um instrumento para caracterização da população 

do estudo, com dados referentes a variáveis socioeconômicas e demográficas. 

 

Coleta e Análise de dados 

 

Equivalência Conceitual e de Itens  

Para esta fase, utilizou-se revisão de literatura em bases de indexação de alcance 

nacional e internacional, a fim de investigar a relevância cultural do conceito para o Brasil. A 

mesma foi reforçada com a aplicação do teste piloto. Detalhes desta revisão serão publicados 

separadamente. 

 

Equivalência Semântica  

Foram realizadas duas traduções da escala original em inglês para o português 

brasileiro (T1/T2). Para tanto, duas profissionais com conhecimento sobre estigma em 

hanseníase foram consultadas. Essas versões (T1/T2) foram retrotraduzidas para o inglês 

(R1/R2) por profissionais com fluência no português brasileiro, sem acesso ao instrumento 

original e cuja língua-materna é o inglês. Na sequência, juízes avaliaram a equivalência entre 

as retrotraduções e o instrumento original, e o grupo de pesquisa avaliou os documentos 

produzidos, a fim de elaborar uma síntese para o teste piloto. Este teste foi realizado em 

membros da comunidade, residentes em um território endêmico para hanseníase, no município 

de Fortaleza, Ceará. 

 

Equivalência Operacional  

Nesta etapa, observou-se os cenários de aplicação, modos de administração do 

instrumento, instruções necessárias e o tempo para aplicação. 

 

Equivalência de Mensuração 

Os dados foram consolidados no software Epiinfo versão 7.1.5 (Centers for 

Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA) e analisados no IBM SPSS Statistics for 

Windows versão 22.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). A caracterização da amostra foi 

realizada por análise descritiva. Para fins de análises associativas, criou-se uma variável 
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denominada “estigma”, classificada em três níveis: “Leve”, “Moderado” e “Elevado”, 

baseando-se nos percentis 33 e 66 do escore – Leve ≤ P33; P33 < Moderado ≤ P66 e 

Elevado >P66. Utilizou-se o teste Qui-quadrado de Pearson para verificar associações 

(p<0,05). 

A validade de conteúdo foi analisada por quatro profissionais da área de psicologia 

e enfermagem com experiência em saúde pública, hanseníase e/ou estigma. Com base no 

recomendado pela literatura, foram orientados a avaliar, em uma escala tipo Likert de 1 a 5: 

clareza do item, sua relevância para o instrumento e para o constructo17. Posteriormente, 

calculou-se o coeficiente de validade de conteúdo total (CVCt), por item (CVCi) e para cada 

aspecto julgado: clareza, pertinência e relevância teórica. Foram considerados satisfatórios 

resultados ≥0,818. 

A validade de constructo foi avaliada por meio da Análise Fatorial Exploratória 

(AFE), com extração de fatores por componentes principais com rotação Ortogonal Varimax. 

Para composição da amostra foi considerada uma razão de 20 membros da comunidade para 

cada item da escala (300 pessoas), visto que amostras representativas tornam mais confiável a 

análise fatorial. Para verificar a adequação dos dados à AFE realizou-se testes de Kaiser-

Meyer-Olkin (KMO), tendo como referência valores acima de 0,8, e de Esfericidade de 

Bartlett, com significância menor que 0,0519. A relação de cada item com o fator foi expressa 

a partir de cargas fatoriais, sendo considerados satisfatórios valores de pelo menos 0,30 e suas 

respectivas comunalidades20.  

Por fim, para avaliar a consistência interna utilizou-se o alfa de Cronbach. A 

estabilidade teste-reteste foi calculada por meio do coeficiente de Spearman-Brown e Pearson. 

Para tanto, 75 entrevistas foram repetidas em ocasiões diferentes, com intervalo médio de 16,1 

dias entre as aplicações. Também foram avaliados os efeitos mínimos (floor) e máximos 

(ceiling), presentes quando 15% ou mais dos entrevistados obtiveram escore mínimo ou 

máximo na escala21, situações que reduzem a confiabilidade do instrumento. 

 

Equivalência Funcional 

A equivalência funcional foi estabelecida pelas equivalências identificadas nas 

demais etapas de adaptação11. 
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Preceitos éticos 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Ceará, sob parecer nº 2.004.304 (CAE 66047417.2.0000.5054). 

 

RESULTADOS 

 

Equivalência Conceitual e de Itens  

A aceitabilidade e adequação da escala foi evidenciada a partir de relatos dos 

participantes da comunidade, ilustrando a existência de atitudes negativas (estigmatizantes) 

frente às pessoas acometidas pela hanseníase. Entretanto, observou-se o desconhecimento 

acerca do conceito de estigma, sendo melhor compreendido quando associado a preconceito e 

discriminação, expressões mais habituais no contexto brasileiro. Igualmente, evidenciou-se 

pouco conhecimento acerca da doença, que foi por vezes confundida com outras condições 

dermatológicas e em alguns casos compreendida apenas quando associada ao termo “lepra”. 

 

Equivalência Semântica  

As discussões acerca da versão síntese recaíram sobre “think less of”, diante das 

traduções diferenciadas em cada item onde havia a repetição da expressão, sendo traduzida no 

item 2 como “sentiria diminuído” (T1) / “iria se considerar inferior” (T2); e como “pensaria 

menos” e “deveria considerar inferior” no item 4 (T1 e T2, respectivamente). Outra expressão 

analisada foi “adverse effect” (item 5), visto que para o contexto brasileiro, remete-se a uma 

resposta prejudicial mediante administração de medicamento ou imunobiológico. 

O estudo piloto foi realizado em 30 pessoas, como sugerido pela literatura22, 

maioria do sexo feminino (83%, n=25), que se declararam pardos (70%, n=21). A média de 

idade foi de 43,1 anos e os anos de estudo variaram entre 0 e 15 anos (m=9,1). O grupo 

apresentou variabilidade em relação ao escore da EMIC-CSS, entre 6 e 25 pontos, com média 

de 15,7 (IC95%: 13,8–17,6). Em relação às impressões dos entrevistados, 40% (n=12 pessoas) 

relataram a dificuldade de responder a escala pensando na perspectiva da comunidade. Os 

termos “efeito negativo” e “pensaria menos” geraram dúvidas frequentes. A palavra 

“problema” no item 9 foi interpretada de diversas maneiras: possibilidade de transmissão da 

doença, a família sofrer preconceito e diminuição de renda devido a possível afastamento do 

trabalho. 
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Após o estudo piloto, foi realizada nova rodada de análise a fim de ajustar uma 

versão para validação no País (Quadro 1). A avaliação nesta etapa indicou a necessidade de 

revisão dos itens 2, 4, 5 e 8. Com o apoio de um dicionário de expressões idiomáticas, a 

expressão “think less of”, foi traduzida como “opinião negativa”, provocando alterações nos 

itens: 2 (“Se uma pessoa de sua família tivesse hanseníase, você teria uma opinião negativa de 

si mesmo (a), por causa do problema dessa pessoa?”); 4 (“Os outros poderiam ter uma opinião 

negativa de uma pessoa com hanseníase?”) e 8 (“As pessoas da sua comunidade teriam uma 

opinião negativa da família de uma pessoa com hanseníase?”). Por fim, o item 5 que se refere 

a “adverse effect”, foi traduzido como “efeito ruim”. Após ajustes, procedeu-se à validação da 

escala. 

 

Equivalência de Mensuração  

A escala adaptada transculturalmente (Quadro 1) foi aplicada a 300 pessoas, 

correspondendo a 75 entrevistas em cada local de estudo. A maioria dos participantes era do 

sexo feminino (77,0%; n=231), parda (61,7%; n=185), com idades entre 30 e 59 anos (55,0%; 

n=165), ensino fundamental (41,8%; n=125) e procedentes da região Nordeste do país (76,3%; 

n=229). A maior parte tinha companheiro (59,3%; n=178) e se encontrava economicamente 

ativa (41,0%; n=123), com renda individual mensal entre 1,0 e 5,0 salários mínimos (48,5%; 

n=142). Parcela expressiva dos entrevistados nunca participou de atividades educativas sobre 

hanseníase promovidas pela ESF (83,2%; n=248) e não recebeu material 

informativo/educativo sobre a doença (68,0%; n=202). Além disto, relatou não haver casos de 

hanseníase entre seus familiares e/ou contatos próximos (60,8%; n=180) (dados não 

apresentados). 

Os escores da EMIC-CSS variaram entre 0 e 30 pontos, com média de 12,38 

(IC95%:11,70–13.07). Os valores médios por itens indicaram aqueles que contribuíram para 

os maiores escores na EMIC-CSS, a saber: 4 (m=1,26; IC95%: 1,15–1,35), 6 (m=1,22; IC95%: 

1,11–1,32), 7 (m=1,16; IC95%: 1,05–1,26), 10 (m=1,00; IC95%: 0,89–1,10), 14 (m=1,43; 

IC95%: 1,33–1,52) e 15 (m=1,45; IC95%: 1,36–1,54). Tais questões remetem-se à opinião 

negativa, evitação, ocultação e dificuldades relativas a trabalho (Tabela 1). A classificação do 

escore indicou que níveis mais elevados de estigma foram percebidos nos municípios de 

Floriano - Piauí (49,3%) e Vitória da Conquista - Bahia (38,6%) (Figura 1). No entanto, na 

análise geral houve maior proporção de pessoas que perceberam leve estigma (35,7%, n=107), 

valor próximo ao parâmetro elevado (33,3%, n=100). 
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Foram observadas proporções semelhantes entre os diferentes níveis de estigma e 

a variável sexo, sem associação estatística significativa. No entanto, verificou-se associação 

significante entre raça/cor e estigma (p=0,010), onde níveis elevados foram percebidos entre a 

raça/cor negra/preta (58,5%; n=24) e faixa etária (p=0,038) (Tabela 2). Além disso, verificou-

se associação estatisticamente significativa entre estigma e estado de procedência dos 

entrevistados (p=0,025), onde elevados níveis foram evidenciados entre os naturais dos 

estados do Piauí (50%; n=32) e da Bahia (37,5%; n=27). Igualmente, para município de 

residência (p=0,004), com maior proporção em Floriano - Piauí (49,3%, n=37). 

Pessoas com ensino superior, obtiveram níveis moderados (41,3%; n=19), sem 

significância estatística. O estigma entre pessoas com companheiro mostrou-se mais elevado 

(38,5%; n=47). A variável trabalho e renda não apresentou associação significativa com 

estigma, assim como a existência de casos de hanseníase na família e/ou contatos próximos, a 

participação em atividade educativas, e o acesso a materiais informativos/educativos (Tabela 

2). Igualmente, não foram encontradas correlações significativas entre escore da EMIC-CSS e 

idade (r=0,440; p=0,444), anos de estudos (r=0,029; p=0,616) e renda individual (r=-0,070; 

p=0,235). 

Para a validade de conteúdo obteve-se um CVCt=0,89, sendo que o CVCi indicou 

valores abaixo do satisfatório para os aspectos julgados do item 5 (“Saber que uma pessoa tem 

hanseníase teria um efeito ruim sobre outras pessoas? ”), e para pertinência e relevância 

teórica do item 13 (“Ter hanseníase causaria problema para um parente dessa pessoa se 

casar?”). Apesar disso, os aspectos julgados mostraram coeficientes totais de 0,83 para clareza 

e de 0,92 para pertinência e relevância teórica (Tabela 3). 

Em relação a AFE, a escala apresentou KMO=0,806, e significância na 

esfericidade de Bartlett (p<0,001), o que revela a adequação da amostra esse tipo de análise. 

Observou-se a existência de quatro (4) fatores para a escala, possibilitando a explicação de 

uma variância total de 49,1%. No entanto, a maioria dos itens se concentrou nos fatores 1 

(itens 3, 6, 7, 8, 10, 15) e 2 (itens 9, 11, 12, 13, 14), com redução gradual do número de itens 

nos fatores subsequentes. Todos os itens apresentaram cargas satisfatórias, superiores a 0,30, 

com maiores valores para os itens 2, 5, 6, 7, 11, 12 e 14, indicando o quanto da variância total 

está vinculada em cada um destes (Tabela 4).  

O alfa de Cronbach alcançou um valor satisfatório de 0,84 e a análise da 

estabilidade teste-reteste evidenciou correlação estatisticamente significativa entre os 

resultados das duas aplicações (Spearman-Brown: 0,80; r=0,67; p=0,000). Os efeitos de chão 
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e teto não foram observados na amostra, apenas seis (6) participantes apresentaram escore 

mínimo (2,0%) e dois (2) o máximo (0,7%). 

 

Equivalência Operacional  

As escalas foram aplicadas, em sua maioria, no contexto domiciliar dos 

participantes. Solicitou-se espaço com privacidade para sua aplicação a fim de evitar 

interferências externas. As pesquisadoras envolvidas possuíam experiência em utilização de 

escalas, mas foram reforçados aspectos voltados à uniformização da aplicação da EMIC-CSS, 

a exemplo da postura do pesquisador (respeito aos preceitos éticos) e, entonação da voz, 

evitando a indução de respostas e instruções necessárias. A duração das entrevistas variou de 9 

a 16 minutos. 

 

DISCUSSÃO  

 

O presente estudo comprovou que a escala de estigma EMIC-CSS pode ser 

aplicada no Brasil, a fim de mensurar o estigma da comunidade relacionado à hanseníase. As 

análises das propriedades psicométricas evidenciaram sua validade e confiabilidade, após 

ajustes semânticos. A análise dos componentes principais foi adequada para a avaliação da 

versão brasileira e as cargas fatoriais obtidas indicaram que os itens do instrumento foram 

culturalmente relevantes. 

A validade de conteúdo indicou que a escala mede de forma consistente o estigma 

social, ou seja, seus itens são uma amostra representativa do universo de comportamentos que 

envolvem o constructo em estudo20. No entanto, dois itens apresentaram resultados 

insatisfatórios. Tais resultados eram esperados em relação ao item 5, uma vez que o teste 

piloto evidenciou a dificuldade em compreender a expressão “efeito ruim”. Estudo recente de 

validação da EMIC-CSS não apontou dificuldades, mas recomendou cautela, considerando as 

múltiplas interpretações que o item pode apresentar16. Igualmente, o item 13 está relacionado 

a contextos onde a escala tem sido utilizada, principalmente países como Índia e Nigéria, onde 

a condição estigmatizante interfere em aspectos conjugais23,24,25. Entretanto, diante dos 

coeficientes satisfatórios para a escala como um todo, e para os aspectos julgados, optou-se 

pela manutenção dos itens para a versão brasileira. 

Já a análise fatorial evidenciou a validade de constructo da versão brasileira da 

EMIC-CSS. A mesma apontou a existência de quatro (4) fatores para a escala, onde a maior 
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parte dos itens se concentrou nos dois primeiros fatores. O único estudo identificado que 

testou a análise fatorial da escala, encontrou um ajuste adequado para uma escala 

unidimensional, com um primeiro fator explicando 77% da variabilidade do escore. Para este 

estudo, atestou-se a validade de constructo a partir da correlação entre o escore da EMIC-CSS 

e da Escala de Distância Social (SDS)16. Em outro caso, foi possível analisá-la a partir 

comparação dos resultados da EMIC-CSS entre moradores de locais com e sem Reabilitação 

Baseada na Comunidade (RBC)15. No entanto, devido à inexistência de outros instrumentos 

validados no Brasil até o momento da coleta, e considerando a dificuldade em eleger um 

“grupo controle”, não foi possível a utilização desses métodos. 

A análise de confiabilidade demonstrou alta consistência interna da versão 

produzida26. O resultado encontrado foi semelhante ao obtido em membros da comunidade em 

outros contextos culturais na Indonésia (α=0,83)16 e Índia (α=0,84)15. Assim, pode-se afirmar 

que a versão brasileira da EMIC-CSS representa um instrumento preciso, passível de 

aplicação no país. As análises satisfatórias obtidas a partir do teste-reteste reforçaram a 

confiabilidade da escala. 

Os itens que se remetem à opinião negativa (4), evitação (6), recusar visitar a casa 

(7), preocupação da família em revelar a doença (10) e dificuldades relativas ao trabalho (14 e 

15) foram aqueles que contribuíram para maiores escores na escala. Os achados são 

semelhantes ao estudo realizado na Nova Zelândia, onde mais de 50% daqueles que 

responderam à EMIC-CSS pensavam que a hanseníase causaria vergonha ou constrangimento, 

isolamento social, dificuldades para a família e problemas para encontrar trabalho4. 

Reafirma-se que o estigma decorrente da hanseníase ainda é um fenômeno global 

de interesse da saúde pública, especialmente diante da elevada carga da doença27. Apesar da 

grande diversidade cultural, as áreas da vida afetadas são semelhantes e incluem mobilidade, 

relações interpessoais, casamento, emprego, lazer e funções sociais e religiosas, ocorrendo em 

países endêmicos e não endêmicos28. Estes aspectos foram evidenciados no presente estudo. 

A não participação da maioria dos entrevistados em ações educativas direcionadas 

para hanseníase foi uma condição frequente (83,2%; n=248), apesar de não apresentar 

significância estatística. No entanto, reafirma-se a importância das ações de educação em 

saúde em comunidades, principalmente em regiões endêmicas. Diferentes estudos 

evidenciaram que o estigma e as atitudes negativas em relação às pessoas acometidas pela 

hanseníase estavam associados ao desconhecimento acerca da doença e suas representações 

equivocadas3,6,25.  
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O fato de os municípios de Floriano (de maior endemicidade) e de Vitória da 

Conquista (menor endemicidade) terem apresentado associação com maiores níveis de 

estigma (p=0,004), evidencia que mesmo em diferentes cenários epidemiológicos, o estigma 

pode ser mantido como uma realidade a ser enfrentada28. Nesse sentido, têm-se demonstrado 

que mesmo em territórios com menor endemicidade, a hanseníase e o estigma associado 

afetam a vida social das pessoas acometidas, onde há relatos de vivência do autoestigma, 

baixa autoestima e redução da participação social29.  

Ressalta-se que Maracanaú apresentou nível leve de estigma. Fato que pode ser 

explicado a partir dos relatos dos participantes acerca da proximidade da comunidade com 

pessoas que residiam na ex-colônia e a compreensão acerca dos avanços no tratamento e cura, 

sem a necessidade de isolamento. Tais relatos fortalecem a noção de que as interações entre a 

comunidade e as pessoas acometidas pela hanseníase se constitui em uma importante 

estratégia para redução do estigma30. 

 

CONCLUSÃO 

 

A versão brasileira da EMIC-CSS se mostrou adequada diante às propriedades 

psicométricas avaliadas neste estudo. Portanto, representa um instrumento válido e confiável 

para o contexto brasileiro. Igualmente, pode ser incorporada no cotidiano dos serviços de 

saúde, em especial nos territórios de atuação da atenção primária à saúde. Portanto, 

recomenda-se sua utilização como ferramenta de diagnóstico situacional do território, 

podendo ser adotada por profissionais de saúde e líderes comunitários. 

De modo geral, a escala demonstrou ser de fácil aplicação. No entanto, ressalta-se 

que as habilidades do entrevistador são fundamentais, assim como a padronização da conduta 

da equipe. Tais condutas foram essenciais para o estudo de validação, principalmente pela 

escala não ter sido autoaplicada, considerando a dificuldade que muitos participantes tinham 

em relação à leitura. Desse modo, recomenda-se que essa postura seja adota, sobretudo, para 

evitar indução de respostas. 

O instrumento apresenta alto potencial para avaliação das barreiras em 

comunidades, sobretudo para o desenvolvimento de ações de controle da hanseníase, a partir 

da avaliação do estigma em territórios que apresentam distintos contextos de vulnerabilidade. 

Ainda, possibilitará a avaliação de intervenções direcionadas para a redução do estigma em 

comunidades de áreas com diferentes graus de endemicidade. O êxito nestas intervenções 
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pode melhorar a participação social e a qualidade de vida das pessoas acometidas, além de 

superar o possível estigma existente em ambientes de serviços de saúde. 

Por fim, A EMIC-CSS reveste-se de grande relevância visto que não existiam, até 

o momento, ferramentas validadas no Brasil que possibilitassem a mensuração do estigma 

decorrente da hanseníase, na perspectiva da comunidade. Sobretudo, por ser uma doença 

envolta em crenças e representações que a caracterizam com potencial estigmatizante. Fazem-

se necessários estudos adicionais que aprofundem, em perspectivas qualitativas, as causas e 

impactos desse fenômeno. Por fim, sugere-se a validação e uso desta escala para as outras 

DTNs no contexto brasileiro. 
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QUADROS 

 

Quadro 1. Versão Brasileira da Escala EMIC-CSS, validada em contextos comunitários de 

municípios da região Norte e Nordeste do Brasil. 2017. 

Item  Item 

N Versão Original Versão Validada 

1 
Would a person with leprosy keep others from 

knowing, if possible? 
Uma pessoa com hanseníase tentaria evitar que 

outros soubessem, se fosse possível? 

2 

If a member of your family had leprosy, 

would you think less of yourself, because of 

this person’s problem? 

Se uma pessoa de sua família tivesse hanseníase, 

você teria uma opinião negativa de si mesmo (a), por 

causa do problema dessa pessoa? 

3 
In your community, does leprosy cause shame 

or embarrassment? 
Em sua comunidade, a hanseníase causa vergonha ou 

constrangimento? 

4 
Would others think less of a person with 

leprosy? 
Os outros poderiam ter uma opinião negativa de uma 

pessoa com hanseníase? 

5 
Would knowing that someone has leprosy 

have an adverse effect on others? 
Saber que uma pessoa tem hanseníase teria um efeito 

ruim sobre outras pessoas? 

6 
Would other people in your community avoid 

a person affected by leprosy? 
Outras pessoas em sua comunidade evitariam uma 

pessoa com hanseníase? 

7 
Would others refuse to visit the home of a 

person affected by leprosy? 
Outras pessoas se recusariam a visitar a casa de uma 

pessoa com hanseníase? 

8 
Would people in your community think less of 

the family of a person with leprosy? 
As pessoas da sua comunidade teriam uma opinião 

negativa da família de uma pessoa com hanseníase? 

9 
Would leprosy cause problems for the family? A hanseníase causaria problemas para a família da 

pessoa? 

10 
Would a family have concern about disclosure 

if one of their members had leprosy? 
Uma família se preocuparia em revelar a doença, se 

um de seus membros tivesse hanseníase? 

11 
Would leprosy be a problem for a person to 

get married? 
A hanseníase seria um problema para a pessoa se 

casar? 

12 
Would leprosy cause problems in an on-going 

marriage? 
A hanseníase causaria problemas no relacionamento 

de uma pessoa casada? 

13 
Would having leprosy cause a problem for a 

relative of that person to get married? 
Ter hanseníase causaria problema para um parente 

dessa pessoa se casar? 

14 
Would having leprosy cause difficulty for a 

person to find work? 
Ter hanseníase causaria dificuldade para uma pessoa 

encontrar trabalho? 

15 
Would people dislike buying food from a 

person affected by leprosy? 
Você acha que as pessoas não gostariam de comprar 

comida de alguém que tem hanseníase? 
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Tabela 1. Média, mediana e intervalo de confiança do escore por itens da EMIC-CSS. 

Item   Escore 

N Questão  Média Mediana IC95% 

1 
Uma pessoa com hanseníase tentaria evitar que 

outros soubessem, se fosse possível? 
 0,21 0,00 0,14;0,28 

2 

Se uma pessoa de sua família tivesse hanseníase, 

você teria uma opinião negativa de si mesmo (a), 

por causa do problema dessa pessoa? 

 0,08 0,00 0,03;0,12 

3 
Em sua comunidade, a hanseníase causa vergonha 

ou constrangimento? 
 0,74 0,00 0,63;0,84 

4 
Os outros poderiam ter uma opinião negativa de 

uma pessoa com hanseníase? 
 1,26 2,00 1,15;1,35 

5 
Saber que uma pessoa tem hanseníase teria um 

efeito ruim sobre outras pessoas? 
 0,91 1,00 0,80;1,01 

6 
Outras pessoas em sua comunidade evitariam uma 

pessoa com hanseníase? 
 1,22 2,00 1,11;1,32 

7 
Outras pessoas se recusariam a visitar a casa de uma 

pessoa com hanseníase? 
 1,16 2,00 1,05;1,26 

8 
As pessoas da sua comunidade teriam uma opinião 

negativa da família de uma pessoa com hanseníase? 
 0,71 0,00 0,60;0,80 

9 
A hanseníase causaria problemas para a família da 

pessoa? 
 0,71 0,00 0,61;0,81 

10 
Uma família se preocuparia em revelar a doença, se 

um de seus membros tivesse hanseníase? 
 1,00 1,00 0,89;1,10 

11 
A hanseníase seria um problema para a pessoa se 

casar? 
 0,56 0,00 0,46;0,65 

12 
A hanseníase causaria problemas no relacionamento 

de uma pessoa casada? 
 0,57 0,00 0,47;0,66 

13 
Ter hanseníase causaria problema para um parente 

dessa pessoa se casar? 
 0,38 0,00 0,29;0,45 

14 
Ter hanseníase causaria dificuldade para uma 

pessoa encontrar trabalho? 
 1,43 2,00 1,33;1,52 

15 
Você acha que as pessoas não gostariam de comprar 

comida de alguém que tem hanseníase? 
 1,45 2,00 1,36;1,54 

 Escore total  12,38 13,00 11,7;13,07 
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Tabela 2. Classificação do estigma e variáveis socioeconômicas e demográficas. 

Variável 

Estigma  

p valor Leve Moderado Elevado Total  

N (%) N (%) N (%) N  

Sexo      p=0,411 

Masculino 26 (37,7) 17 (24,6) 26 (37,7) 69   

Feminino 81 (35,1) 76 (32,9) 74 (32,0) 231   

Raça/Cor      p=0,010 

Branca 22(38,6) 16 (28,1) 19 (33,3) 57   

Parda 68 (36,8) 66 (35,7) 51 (27,6) 185   

Negra/Preta 9 (22,0) 8 (19,5) 24 (58,5) 41   

Amarela/Indígena 8 (47,1) 3 (17,6) 6 (35,3) 17   

Faixa Etária      p=0,038 

18-29 anos 35 (42,2) 25 (30,1) 23 (27,7) 83   

30-59 anos 47 (28,5) 58 (35,2) 60 (36,4) 165   

60-90 anos 25 (48,1) 10 (19,2) 17 (32,7) 52   

Naturalidade/Estado      p=0,025 

Ceará 32 (42,7) 23 (30,7) 20 (26,7) 75   

Bahia 24 (33,3) 21 (29,2) 27 (37,5) 72   

Piauí 14 (21,9) 18 (28,1) 32 (50,0) 64   

Rondônia 13 (40,6) 14 (43,8) 5 (15,6) 32   

Outros Estados 24 (42,1) 17 (29,8) 16 (28,1) 57   

Município de Residência      p=0,004 

Maracanaú 33 (44,0) 23 (30,7) 19 (25,3) 75   

Floriano 17 (22,7) 21 (28,0) 37 (49,3) 75   

Cacoal 32 (42,7) 28 (37,3) 15 (20,0) 75   

Vitória da Conquista 25 (33,3) 21 (28,0) 29 (38,7) 75   

Escolaridade      p=0,602 

Não alfabetizado/Alfabetizado 12 (44,4) 6 (22,2) 9 (33,3) 27   

Ensino Fund. (compl./inc.) 45 (36,0) 39 (31,2) 41 (32,8) 125   

Ensino Médio (compl./inc.) 38 (37,6) 28 (27,7) 35 (34,7) 101   

Ensino Superior (compl./inc.) 12 (26,1) 19 (41,3) 15 (32,6) 46   

Estado Conjugal      p=0,191 

Com companheiro(a) 37 (30,3) 38 (31,1) 47 (38,5) 122   

Sem Companheiro(a) 70 (39,3) 55 (30,9) 53 (29,8) 178   

Contexto de Trabalho      p=0,482 

Nunca trabalhou 10 (30,3) 8 (24,2) 15 (45,5) 33   

Ativo(a) 48 (39,0) 41 (33,3) 34 (27,6) 123   

Inativo(a) 27 (30,0) 32 (35,6) 31 (34,4) 90   

Aposentado(a) 14 (42,4) 7 (21,2) 12 (36,4) 33   

Beneficiário(a) 8 (38,1) 5 (23,8) 8 (38,1) 21   

Renda Individual (salário mínimo)     p=0,468 

<0,1 29 (30,9) 30 (31,9) 35 (37,2) 94   

0,1-0,9 18 (31,6) 21 (36,8) 18 (31,6) 57   

1,0-5,0 57 (40,1) 38 (26,8) 47 (33,1) 142   

Qui-quadrado de Pearson, para p<0,05
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Tabela 3. Coeficiente de validade de conteúdo por item e total para a escala EMIC-CSS. 

Item  
Clareza Pertinência 

Relevância 

Teórica N Questão  

1 
Uma pessoa com hanseníase tentaria evitar que outros 

soubessem, se fosse possível? 

 
0,9 1,0 1,0 

2 

Se uma pessoa de sua família tivesse hanseníase, você 

teria uma opinião negativa de si mesmo (a), por causa 

do problema dessa pessoa? 

 

0,9 1,0 1,0 

3 
Em sua comunidade, a hanseníase causa vergonha ou 

constrangimento? 

 
0,8 1,0 1,0 

4 
Os outros poderiam ter uma opinião negativa de uma 

pessoa com hanseníase? 

 
0,9 1,0 1,0 

5 
Saber que uma pessoa tem hanseníase teria um efeito 

ruim sobre outras pessoas? 
 

0,4* 0,7* 0,7* 

6 
Outras pessoas em sua comunidade evitariam uma 

pessoa com hanseníase? 

 
0,8 1,0 1,0 

7 
Outras pessoas se recusariam a visitar a casa de uma 

pessoa com hanseníase? 

 
0,9 1,0 1,0 

8 
As pessoas da sua comunidade teriam uma opinião 

negativa da família de uma pessoa com hanseníase? 

 
0,9 1,0 1,0 

9 
A hanseníase causaria problemas para a família da 

pessoa? 

 
0,9 0,9 0,9 

10 
Uma família se preocuparia em revelar a doença, se um 

de seus membros tivesse hanseníase? 

 
0,8 0,9 1,0 

11 
A hanseníase seria um problema para a pessoa se 

casar? 

 
1,0 1,0 1,0 

12 
A hanseníase causaria problemas no relacionamento de 

uma pessoa casada? 

 
1,0 1,0 1,0 

13 
Ter hanseníase causaria problema para um parente 

dessa pessoa se casar? 

 
0,8 0,7* 0,7* 

14 
Ter hanseníase causaria dificuldade para uma pessoa 

encontrar trabalho? 

 
1,0 1,0 1,0 

15 
Você acha que as pessoas não gostariam de comprar 

comida de alguém que tem hanseníase? 

 
0,9 0,9 0,9 

 CVCt/aspecto julgado  0,83 0,92 0,92 

 CVCt escala  - - 0,89 

*Itens com valores abaixo do satisfatório (0,80). 
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Tabela 4. Carga fatorial para uma solução com quatro fatores (Rotação Varimax) e 

Comunalidades da escala EMIC-CSS. 

 Item  
Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 h² 

N Questão  

1 
Uma pessoa com hanseníase tentaria evitar que 

outros soubessem, se fosse possível? 

 0,153 0,074 -0,029 0,582* 0,368 

2 

Se uma pessoa de sua família tivesse hanseníase, 

você teria uma opinião negativa de si mesmo (a), 

por causa do problema dessa pessoa? 

 -0,062 0,252 0,388 0,621* 0,603 

3 
Em sua comunidade, a hanseníase causa vergonha 

ou constrangimento? 
 0,519* 0,165 0,094 0,130 0,322 

4 
Os outros poderiam ter uma opinião negativa de 

uma pessoa com hanseníase? 

 0,288 -0,077 0,606* 0,056 0,459 

5 
Saber que uma pessoa tem hanseníase teria um 

efeito ruim sobre outras pessoas? 

 0,177 0,076 0,687* 0,068 0,513 

6 
Outras pessoas em sua comunidade evitariam uma 

pessoa com hanseníase? 
 0,649* 0,128 0,339 -0,190 0,589 

7 
Outras pessoas se recusariam a visitar a casa de 

uma pessoa com hanseníase? 
 0,740* 0,121 0,216 -0,152 0,632 

8 

As pessoas da sua comunidade teriam uma opinião 

negativa da família de uma pessoa com 

hanseníase? 

 0,581* 0,054 0,213 0,237 0,442 

9 
A hanseníase causaria problemas para a família da 

pessoa? 

 0,294 0,525* -0,051 0,122 0,380 

10 
Uma família se preocuparia em revelar a doença, 

se um de seus membros tivesse hanseníase? 
 0,630* 0,120 -0,070 0,115 0,430 

11 
A hanseníase seria um problema para a pessoa se 

casar? 

 -0,002 0,764* 0,184 0,048 0,620 

12 
A hanseníase causaria problemas no 

relacionamento de uma pessoa casada? 

 0,134 0,732* -0,101 0,019 0,564 

13 
Ter hanseníase causaria problema para um parente 

dessa pessoa se casar? 

 0,262 0,507* 0,080 0,112 0,345 

14 
Ter hanseníase causaria dificuldade para uma 

pessoa encontrar trabalho? 

 -0,087 0,511* 0,485 -0,363 0,635 

15 
Você acha que as pessoas não gostariam de 

comprar comida de alguém que tem hanseníase? 
 0,402* 0,303 0,250 -0,383 0,463 

 % da Variância  24,24 9,96 7,94 6,94 - 

 % Acumulada  24,24 34,20 42,15 49,10 - 

Método de Extração: Análise de Componente Principal. Método de Rotação: Varimax com Normalização de 

Kaiser. 

* Itens com cargas fatoriais satisfatórias. 



   104 

 

 

 

FIGURAS 

 

Figura 1. Classificação de estigma observada por municípios do estudo (n=75 entrevistados 

em cada local) 
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6.2 - ARTIGO 2: Adaptação transcultural da Escala de Estigma Explanatory Model 

Interview Catologue (EMIC) para pessoas acometidas pela hanseníase em diferentes 

contextos de endemicidade no Brasil 

Adaptação Transcultural da escala EMIC para hanseníase 
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RESUMO  

 

Objetivo: Adaptar transculturalmente a escala de estigma Explanatory Model Interview 

Catologue para pessoas acometidas pela hanseníase (EMIC-AP) em diferentes contextos de 

endemicidade no Brasil. Metodologia: Seguiu-se os passos de equivalência conceitual e de 

itens, semântica, operacional, de mensuração e funcional. Foi realizada extensa revisão acerca 

do conceito de estigma em hanseníase, considerado culturalmente relevante. O processo de 

equivalência semântica foi estruturado a partir da tradução, retrotradução, avaliação entre 

equivalências da escala original e retrotradução, definição de versão síntese e teste piloto. 

Após adequações resultantes do teste piloto, foram analisadas a validade de constructo, 

conteúdo e a confiabilidade. Resultados: A escala foi aplicada em 203 pessoas, apresentou 

um Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC) de 0,88, verificou-se a existência de dois 

fatores e a adequação dos itens para a mensuração do constructo. A consistência interna 

alcançou alfa de Cronbach de 0,79 e um coeficiente de Spearman-Brown de 0,81. Nenhum 
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efeito de chão e teto foi observado. Conclusões: A EMIC-AP apresentou propriedades 

psicométricas que atestam sua validade para o contexto brasileiro na avaliação do estigma em 

pessoas acometidas pela hanseníase. A mesma poderá contribuir para a investigação de 

diferentes dimensões do estigma, que podem se associar ao perfil sociodemográfico e 

epidemiológico. Recomenda-se a sua incorporação no cotidiano dos serviços de saúde e no 

desenvolvimento de pesquisas, a fim de produzir evidências e ações que contribuam para o 

reconhecimento do estigma e redução dos seus impactos psicossociais no Brasil. 

 

Palavras-chave: Hanseníase. Estigma Social. Estudos de Validação. Psicometria. Brasil. 

 

 

ABSTRACT 

 

Objectives: To adapt cross-culturally the xplanatory Model Interview Catologue stigma scale 

to people affected by leprosy (EMIC-AP) in different endemicity contexts in Brazil. Methods: 

The steps of conceptual equivalence and of items, semantic, operational, measurement and 

functional were followed. An extensive review was carried out on the concept of stigma in 

leprosy, considered culturally relevant. The semantic equivalence process was structured from 

the translation, back translation, evaluation between equivalences of the original scale and 

back translation, synthesis definition and pilot test. After adjustments resulting from the pilot 

test, the construct validity, content and reliability were analyzed. Results: The scale was 

applied in 203 people, presented a Content Validity Coefficient (CVC) of 0.88, it was verified 

the existence of two factors and the adequacy of the items for the measurement of the 

construct. The internal consistency reached Cronbach's alpha of 0.79 and a Spearman-Brown 

coefficient of 0.81. No floor and ceiling effects were observed. Conclusions: The EMIC-AP 

presented psychometric properties that attest its validity to the Brazilian context in the 

evaluation of stigma in people affected by leprosy. It may contribute to the investigation of 

different dimensions of stigma, which may be associated with the sociodemographic and 

epidemiological profile. It is recommended that it be incorporated into the daily routine of 

health services and the development of research, in order to produce evidence and actions that 

contribute to the recognition of stigma and reduction of its psychosocial impacts in Brazil. 

 

Key words: Leprosy. Social Stigma. Validation study. Psychometry. Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

A hanseníase integra o conjunto de doenças tropicais negligenciadas (DTN) 

fortemente associado a contextos de pobreza. Além dos aspectos inerentes à complexidade no 

seu manejo clínico e dos episódios reacionais associados, a doença afeta a qualidade de vida e 

gera impactos socioeconômicos negativos [1]. Portanto, a sua carga direta de morbidade, 

incapacidade e estigma, contribuem para o ciclo de pobreza e traduz a elevada transcendência 

da doença [2]. Neste cenário, registra-se que o Brasil tem sustentado elevados coeficientes de 

detecção de casos novos, tanto no geral quanto em crianças menores de quinze (15) anos de 

idade, com alta endemicidade em territórios delimitados, em especial localizados nas regiões 

Norte, Nordeste e Centro-Oeste do país [3], [4]. Este fato a mantém entre os principais 

problemas brasileiros de saúde pública [5]. 

O estigma desempenha um papel importante na vida das pessoas acometidas e de 

suas famílias ao ser motivo de exclusão e rejeição social [6], [7]. Mesmo após os avanços no 

tratamento da doença, o estigma se mantém em decorrência da sua construção sócio histórica, 

incluindo a crença de que a hanseníase é incurável e hereditária ou ainda um castigo de Deus 

[8]. Em contrapartida, têm-se evidenciado que a fé e a religiosidade podem assumir um papel 

importante de suporte na vida dessas pessoas e de suas famílias, como meio de enfrentamento 

ao estigma, onde a doença não se expressa segundo a conotação bíblica em algumas 

realidades [9], [10]. 

Especificamente no âmbito da saúde, o estigma se constitui em um processo de 

exclusão, condenação ou desvalorização devido a um julgamento social, baseado em atributos 

ligados a alguma condição de saúde [11]. No âmbito da hanseníase, suas implicações podem 

envolver a restrição da participação social, limitação de atividade, sentimentos de vergonha, 

medo, bem como a impactos negativos na qualidade de vida, saúde mental e no desempenho 

de atividades laborais [12], [13], [14], [15]. Tornando-se, possivelmente, uma barreira para a 

busca aos serviços de saúde, adesão ao tratamento ou às ações de prevenção de incapacidades, 

assim como dificulta o acesso aos contatos nas ações de vigilância e controle da doença [11], 

[16]. 

Desse modo, verifica-se a necessidade de ampliar o olhar para aspectos 

subjacentes ao adoecer de hanseníase (a exemplo do estigma), voltando-se para a qualificação 

da atenção às pessoas acometidas com vistas à integralidade do cuidado [17]. Ressalta-se que 

por se tratar de uma DTN e com potencial de gerar incapacidades, sobrepõem-se ainda 
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diferentes dimensões possivelmente estigmatizantes, a exemplo da pobreza e da deficiência 

[11], [12], [18]. 

No Brasil, as escalas que têm sido utilizadas para investigar aspectos psicossociais 

que envolvem a hanseníase são voltadas para avaliação da qualidade de vida, restrição da 

participação social e limitação de atividade, a saber WHOQOL (The World Health 

Organization instrument to evaluate quality of life), SF-36 (Medical Outcomes Study 36 - Item 

Short - Form Health Survey), P-Scale (Participation Scale) e SALSA (Screening of Activity 

Limitation and Safety Awareness) [17], [19], [20], [21], [22], [23]. Verifica-se um número 

menor de estudos voltados para adaptação transcultural [24] e validação de escalas que 

proporcionem a mensuração do estigma associado à hanseníase. 

Diante das lacunas existentes em relação à disponibilidade de instrumentos 

padronizados para investigação do estigma no país, o objetivo deste estudo foi adaptar 

transculturalmente a Escala de Estigma Explanatory Model Interview Catalogue (EMIC), 

voltada à mensuração do estigma para pessoas acometidas pela hanseníase em diferentes 

realidades brasileiras. 

 

MÉTODO 

 

Desenho do estudo 

Trata-se de estudo metodológico de adaptação transcultural. Após a autorização do 

autor da escala original, procedeu-se à adaptação transcultural da EMIC-AP, baseada no 

modelo universalista proposto por Herdman et al. (1998) [25]. Utilizou-se como referência as 

etapas de equivalência conceitual e de itens; semântica, operacional, de mensuração e 

funcional. 

A equivalência conceitual e de itens abrangeu a avaliação da pertinência do 

constructo em estudo para o contexto brasileiro, partindo de uma revisão de literatura 

consistente. Os achados desta etapa serão publicizados futuramente. Já o processo de 

equivalência semântica envolveu a participação de especialistas. Inicialmente, foram 

realizadas duas traduções da escala (T1/T2), ambas do inglês para o português do Brasil, de 

modo independente. Para esta etapa, foi incluída uma (01) médica e uma (01) terapeuta 

ocupacional, brasileiras, com fluência em inglês, referências nacionais no trabalho com a 

hanseníase.  

Em seguida, as retrotraduções (R1/R2) foram realizadas por dois profissionais, 
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sem acesso ao instrumento original e cuja língua-materna é o inglês americano, ambos com 

conhecimento da cultura e fluência no português brasileiro. Posteriormente, quatro juízes 

foram convidados para avaliar a equivalência entre as retrotraduções e as escalas originais. 

Apesar de não existir uniformidade nos critérios para eleger um juiz, alguns atributos são 

sugeridos para esta função, tais como conhecimento especializado acerca do objeto de estudo 

e experiência no campo de prática [26]. Para a garantia de um olhar multiprofissional, 

participaram desta etapa um historiador, uma psicóloga e dois médicos. 

Os juízes fizeram suas impressões quanto aos instrumentos ao comparar cada item 

das escalas, emitindo um parecer sobre a correspondência entre os mesmos, incluindo a 

avaliação de semelhanças, não apenas literal, mas também semântica, no contexto cultural 

brasileiro. A apreciação do significado geral (SG) dos itens foi realizada utilizando-se uma 

escala com quatro categorias: inalterado, pouco alterado, muito alterado ou completamente 

alterado, juntamente com um espaço não estruturado, para considerações e/ou sugestões livres 

acerca de cada item. 

Na última etapa, os itens foram revisados pela equipe multidisciplinar que 

coordenou o estudo, comparando as escalas originais e suas respectivas traduções, 

retrotraduções e o parecer dos juízes com vistas à elaboração da versão síntese para o estudo 

piloto. Após ajustes do teste piloto, procedeu-se à equivalência de mensuração. Esta última 

correspondendo à avaliação das propriedades psicométricas da versão final, correspondendo à 

validação da escala no pais. Por fim, visando um bom procedimento de equivalência 

operacional, as pesquisadoras principais foram treinadas a fim de uniformizar o formato de 

aplicação das escalas, atentando-se para aspectos como preceitos éticos, local, tempo e modo 

de administração da escala.  

 

População 

O estudo piloto envolveu a participação de 18 pessoas em tratamento para 

hanseníase. Por sua vez, para a validação o instrumento foi aplicado em 203 pessoas. Em 

ambas os casos, os participantes tinham 18 anos ou mais, estavam em vigência de tratamento 

específico com poliquimioterapia (PQT) ou em situação de pós-alta recente da PQT, com 

diagnóstico estabelecido nos últimos cinco (5) anos. 

Também foram incluídas aquelas pessoas em tratamento de episódios reacionais 

hansênicos e aquelas classificadas como “recidiva” e que estavam em novo tratamento, tendo 

em vista a possibilidade de ser aspecto importante para a discussão do estigma. A abordagem 
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das pessoas foi realizada nos territórios da Estratégia de Saúde da Família (ESF), com a 

colaboração de agentes comunitários de saúde (ACS), como também em centros de referência 

para tratamento da doença nos municípios envolvidos no estudo. A amostragem foi constituída 

de forma não-probabilística, obtendo níveis diferenciados de estigma associado à hanseníase. 

 

Local 

O estudo piloto foi realizado no município de Fortaleza, capital do estado Ceará. 

Trata-se de um município hiperendêmico para hanseníase da região Nordeste do Brasil. A fim 

de verificar o nível de compreensão da EMIC-AP, pessoas acometidas pela doença foram 

entrevistadas em um ambulatório de dermatologia, referência para o tratamento da hanseníase 

no município.  

O processo de equivalência de mensuração foi conduzido nos municípios de 

Vitória da Conquista (Bahia), Fortaleza (Ceará), Floriano (Piauí) e Cacoal (Rondônia). A 

seleção destes locais considerou a diversidade de contextos socioculturais e de padrões 

epidemiológicos da doença, como também aspectos operacionais de controle [27]. Fortaleza, 

capital do estado do Ceará, foi a única metrópole abordada no estudo. Os demais são 

municípios de médio (Vitória da Conquista) e pequeno porte (Cacoal e Floriano) [28]. O 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), no censo de 2010, indica melhor 

situação para Fortaleza (0,754) e menor IDHM para o município baiano (0,678). No entanto, a 

capital cearense é a que apresenta maior índice de desigualdade social (Índice de Gini de 0,61), 

superior ao nacional (0,60) [29]. Em todos os municípios existe centro de referência para 

atendimento de pessoas acometidas pela hanseníase e outras condições dermatológicas, 

inclusive como referência nacional, no caso de Fortaleza.  

Em relação ao coeficiente de detecção da doença registrados em 2016, destacou-se 

Floriano como hiperendêmico, com coeficiente de detecção geral de 44,1/100 mil habitantes e 

Cacoal, considerado de muito alta endemicidade, com 37,5/100 mil habitantes, assim como 

Fortaleza que registrou coeficiente de 21,5/100 mil habitantes. Fortaleza destacou-se do ponto 

de vista operacional com precária proporção de contatos examinados (45,92%), juntamente 

com Floriano (60,66%), revelando falhas operacionais importantes na vigilância de contatos, 

ação estratégica fundamental para a interrupção da transmissão [3], [27]. 

 

Instrumentos 

Foi utilizado instrumento para caracterização da amostra, com dados referentes a 
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variáveis socioeconômicas, demográficas e clínicas. Por fim, utilizou-se a versão brasileira da 

EMIC-AP, adaptada transculturalmente pelo grupo de pesquisa da Universidade Federal do 

Ceará (UFC) do Departamento de Saúde Comunitária. 

Para o presente estudo, utilizou-se a versão da escala composta por 15 itens 

relacionados à percepção do estigma em doenças estigmatizantes. O instrumento é 

disponibilizado na íntegra pela International Federation of Anti-Leprosy Associations (ILEP), 

foi validada e mostrou ser confiável em estudos conduzidos em diferentes contextos culturais 

e condições estigmatizantes [12], [30], [31]. O instrumento é organizado em escala tipo Likert, 

com quatro (4) opções de respostas: “Sim” (3), “Possivelmente” (2), “Não tenho certeza” (1), 

“Não” (0). Os resultados variam entre 0 e 45 pontos e maiores escores sugerem que o nível de 

estigma percebido é mais alto [14]. O item 2 tem escore invertido e o item 11 é subdividido 

em dois (A e B), respondidos de acordo com o estado civil do entrevistado. Até o momento, 

não foram localizados estudos que analisassem domínios para a escala. 

 

Coleta e Análise dos dados 

 

Os dados foram organizados no EpiInfo 7 versão 7.1.5 (Centers for Disease 

Control and Prevention, Atlanta, GA, USA) e analisados no pacote estatístico Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) versão 22 (IBM Corp., Armonk, NY, USA). A 

caracterização da amostra foi realizada a partir de uma análise descritiva de todas as variáveis 

socioeconômicas, demográficas e clínicas.  

No que concerne aos aspectos da análise psicométrica, a avaliação da validade de 

conteúdo seguiu as recomendações da literatura [32]. Profissionais da área de psicologia (2) e 

enfermagem (2), com grande experiência na área da saúde pública, hanseníase e/ou outras 

doenças estigmatizantes, julgaram a clareza dos itens da escala, sua relevância para o 

instrumento e para o constructo em escrutínio (estigma social), em uma escala tipo Likert de 1 

a 5. A partir das avaliações calculou-se o coeficiente de validade de conteúdo total (CVCt), 

por item (CVCi) e para cada aspecto julgado. Nesta etapa, foram considerados satisfatórios 

coeficientes maiores que 0,8 [33]. 

Por sua vez, a validade de constructo foi avaliada por meio da extração de fatores 

por componentes principais. Compreendendo que os fatores são independentes, realizou-se a 

rotação pelo método Ortogonal Varimax. Para este tipo de análise, recomenda-se uma amostra 

correspondente a cinco (5) pessoas por questão do instrumento [34]. No entanto, o estudo 
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procurou alcançar um número acima da quantidade de pessoas sugeridas, uma vez que uma 

amostra inferior a 200 sujeitos torna-se inadequada quando se busca uma análise de dados 

mais consistente [35]. Foram realizados os testes de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) e de 

Esfericidade de Bartlett para verificar a adequação da amostra à análise fatorial. Considera-se 

que o valor KMO deve ser maior que 0,5 para prosseguir e interpretar satisfatoriamente uma 

solução [36] e que o teste de Esfericidade de Bartlett deve apresentar valor da significância 

menor que 0,05 [37], o que permite rejeitar a hipótese nula e comprovar a adequação dos 

dados à análise. Durante a extração dos fatores foram consideradas cargas adequadas aquelas 

com valores de pelo menos 0,30 e as comunalidades [38], permitindo revelar a carga dos itens 

em relação ao traço latente. 

A análise da confiabilidade da EMIC-AP foi realizada por meio da consistência 

interna, estimada pelo alfa de Cronbach e pelo coeficiente Spearman-Brown obtido por meio 

do método das duas metades (split-half) para testar a reprodutibilidade/estabilidade da escala. 

Além disso, outra propriedade avaliada foi o efeito de chão e teto, que está presente quando 

15% ou mais das pessoas entrevistadas apresentam escores mínimos ou máximos [39], fato 

que reduz a precisão do instrumento. 

Por fim, criou-se uma variável denominada “estigma” para classificação em nível 

“leve”, “moderado” e “elevado”, tendo como referência os percentis 33 e 66 dos escores 

obtidos a fim de possibilitar a realização de análises associativas. Com este fim, utilizou-se o 

teste Qui-quadrado de Pearson (p<0,05). 

 

Considerações éticas 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal 

do Ceará, respeitando os termos estabelecidos pela Portaria 466 de 12 de dezembro de 2012, 

do Conselho Nacional de Saúde, sob o parecer nº 1.887.493. 

 

RESULTADOS 

 

As etapas de equivalência conceitual e de itens revelaram que o conceito de 

estigma foi melhor compreendido quando associado aos aspectos de preconceito e 

discriminação, presentes durante o período de adoecimento e/ou de diagnóstico da doença. 

Apesar de por vezes não revelarem o diagnóstico, as expressões clínicas da doença foram 

citadas como motivo de afastamento e/ou constrangimento para aqueles que fizeram o 
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tratamento, ou mesmo a mudança da coloração da pele, nos casos de esquemas terapêuticos 

para pessoas multibacilares.  

Em relação a equivalência semântica, surgiram questionamentos ao longo do 

processo, relativos à primeira pergunta, uma vez que não estava claro se o item se remetia a 

“outros não saberem sobre a hanseníase” ou a “outros não saberem sobre o diagnóstico da 

pessoa entrevistada”. Para tanto, fez-se contato com o autor da escala original que esclareceu 

remeter-se ao diagnóstico da pessoa acometida. Esta informação foi crucial, uma vez que 

poderia haver diferenças na forma como se responderia “saber sobre a (doença) hanseníase” 

versus “saber que o indivíduo tem/teve hanseníase”. 

O item 3 foi alvo de discussões uma vez que originalmente é composto por duas 

perguntas, podendo ocasionar mais de uma opção de resposta. Após intensa avaliação do 

grupo, optou-se por mantê-las juntas, uma vez que a divisão modificaria os cálculos dos 

escores. 

Durante o estudo piloto, foram entrevistadas 18 pessoas acometidas pela doença, a 

maioria homens (61, n=11), pardos (61 %, n=11), solteiros (39%, n=7), economicamente 

ativos (61%, n=11), A média de idade foi de 40,7 anos (DP= 17,2) e os anos de estudo 

completo variaram entre 0 e 12 anos (m=8,26 / DP = 4,26). Em relação ao acompanhamento 

médico, a maior parte estava em tratamento da PQT (39%, n=7), com classificação 

operacional multibacilar (83%, n=15). Prevaleceram pessoas sem incapacidade física 

decorrente da hanseníase (72%, n=13). Entre os entrevistados, o escore médio da EMIC-AP 

variou entre 0 e 31 pontos, com média de 11,83 (mediana=10,5/DP=9,8), obtendo escores 

diversificados. Do total, 89% (n=16) referiram não ter dificuldades para responder a escala, e 

a maioria considerou que os itens não estavam confusos (83%, n=15). Não foram oferecidas 

sugestões de mudança, por parte daqueles que indicaram algum item confuso. 

Após ajustes, a versão brasileira da EMIC-AP foi aplicada em 203 pessoas. Houve 

maior proporção de pessoas residentes no município de Fortaleza (52,7%; n=107), do sexo 

masculino (53,7%; n=109), pardos (64%; n=130), com idade entre 30-59 anos (60,6%; n=123) 

e com ensino fundamental (51,7%; n=105). A maior parte tinha companheiro (56,2%; n=114) 

e se encontrava economicamente ativa (38,4%; n=78), com renda individual mensal entre 1 a 

2 salários mínimos (valor vigente em 2017). Predominaram pessoas que estavam tratando pela 

primeira vez da hanseníase (61,1%; n=124), com destaque para aqueles com a classificação 

multibacilar (MB) (80,8%, n=164) e sem incapacidade física decorrente da doença (72,4%; 

n=147) (Tabela 1). 
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Os escores da EMIC-AP variaram entre 0 e 39 pontos, com média de 10,86 

(DP=9,08). A pontuação média por itens da escala evidenciou maiores valores para as 

questões 1 (M=1,31; DP=1,43), 4 (M=1,15; DP=1,43), 9 (M=1,08; DP=1,27), sendo 1,5 o 

ponto médio de alcance. Os itens com este padrão se remeteram à ocultação da doença, 

vergonha e/ou constrangimento e outras pessoas apresentarem uma opinião negativa de suas 

famílias em decorrência da hanseníase (Tabela 2). A classificação de estigma indicou que 

maior parte dos entrevistados apresentou estigma leve - não significativo (38,9%; n=79), 

percentual próximo ao elevado (31,5%; n=64). Ademais, considera-se que o fato de alguns 

participantes ocultarem o seu diagnóstico para pessoas do seu convívio intra/extradomiciliar 

pode, consequentemente, alterar os resultados da mensuração do estigma percebido por estas 

pessoas. 

Não houve diferenças estatisticamente significativas entre os níveis de estigma e 

as variáveis sexo, raça/cor, escolaridade e município de residência. Verificou-se associação 

significativa com a faixa etária (p=0,011), onde o nível elevado de estigma foi mais frequente 

entre pessoas de 18 a 29 anos (50%; n=12) e leve para aqueles acima de 60 anos (46,4%; 

n=26). Igualmente, observou-se que pessoas solteiras apresentaram maior nível de estigma 

(48,1%; n=25) e que pessoas casadas apresentaram variações de leve e moderado estigma, 

com percentuais próximos (p=0,002). Em relação ao contexto de trabalho e estigma (p=0,031), 

verificou-se nível mais elevado em pessoas que nunca trabalharam (52,9%; n=9) e que 

recebiam algum tipo de benefício (45,2%; n=14). Já os ativos apresentaram nível de estigma 

percebido leve (43,6%, n=34). Não foi verificada associação significativa entre estigma e 

níveis salariais (Tabela 3). 

As pessoas em tratamento apresentaram leve estigma (39,5%; n=49) e a maior 

parte daquelas que estavam tratando novamente da doença tinha elevado estigma (63,6%; 

n=7), sem significância estatística. A maioria das pessoas com classificação operacional MB 

apresentou leve estigma (34,8%; n=57), próximo ao estrato elevado (32,9%; n=54) (p=0,038). 

Não foi verificada associação estatisticamente significativa entre incapacidade física e os 

níveis de estigma, sendo que pessoas sem incapacidade tiveram classificação leve (42,2%; 

n=62) (Tabela 3). Não foram encontradas correlações fortes e significativas entre o escore da 

EMIC-AP e anos de estudo completo (r=0,033; p=0,645), bem como para renda individual 

(r=-0,117; p=0,095). No entanto, a idade se correlacionou de forma inversa e significativa (r=-

0,264; p=0,000). 

Em relação às propriedades psicométricas avaliadas, a validade de conteúdo 
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obteve um CVCt = 0,88. O CVCi evidenciou valores abaixo do satisfatório para o aspecto de 

clareza dos itens 2, 3, 6, 9, 10 e 13, devido às expressões “esse problema”, “opinião negativa”, 

“prejuízo”, “problemas sociais”, “grupos sociais” e/ou a forma como o item foi escrito. 

Igualmente, o item 12 não apresentou coeficientes satisfatórios para a pertinência e relevância 

teórica. O CVC por aspecto julgado foi de 0,78 para clareza e de 0,94 para pertinência do item 

para o instrumento e sua relevância teórica, onde apenas a clareza não atingiu um valor 

adequado (Tabela 4). 

Na sequência, a análise por componentes principais evidenciou a validade de 

constructo da EMIC-AP. A escala apresentou KMO=0,79 e significância referente à 

esfericidade de Bartlett (p<0,001), ambos indicando a adequação da amostra para a realização 

desse tipo de análise. Uma análise exploratória inicial indicou itens agrupados em um 

primeiro fator (à exceção do item 2). Ao ajustá-los por meio da rotação ortogonal Varimax, 2 

fatores foram retidos, explicando 36,27% da variância total. O fator 1 integrou os itens 1, 4, 5, 

7, 8, 9, 13, 14, 15 e o fator 2, os itens 2, 3, 6, 10, 11, 12. Todos os itens apresentaram valores 

superiores a 0,3 em relação às comunalidades e às cargas fatoriais, com maiores valores para 

as questões 7, 8, 12 e 15, indicando o quanto da variância total está sendo carregada em cada 

um destes fatores (Tabela 5).  

O alfa de Cronbach demonstrou uma boa consistência interna do instrumento 

atingindo 0,79, o que indica confiabilidade, enquanto o coeficiente de Spearman-Brown (0,81) 

foi satisfatório. Os efeitos de chão e teto não foram observados na amostra, 24 participantes 

(11,82%) apresentaram escore mínimo e não houve pontuação no escore máximo. 

 

DISCUSSÃO 

 

Os resultados iniciais da EMIC-AP corroboram com estudo inicial, conduzindo 

em centro de referência para hanseníase, acerca da adaptação da escala por outro grupo de 

pesquisa [24], onde se obteve resultados satisfatórios para o processo. No entanto, alguns itens 

ficaram distintos. No referido estudo, os itens 2, 3, 4, 5, 7, 9 e 10, a palavra “problema” teve 

sua versão traduzida como “doença”, mas para o presente estudo verificou-se que a mesma 

palavra não causou estranheza aos participantes, uma vez que os mesmos associaram o termo 

ao seu problema de saúde. 

Nesse mesmo estudo, a palavra “comunidade” para o item 5, foi alterada, visto 

que, principalmente para o Rio de Janeiro, remetia-se à ideia de “favela” [24], todavia, não 
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houve problemas com o termo durante o pré-teste na região Nordeste e Norte do país, em 

cenários comunitários da atenção básica à saúde. Por sua vez, “to get married” “marriage” e 

“to marry” dos itens 11A, 11B e 12, foi traduzido pelo outro estudo como “relacionamento 

amoroso”. No entanto, no presente estudo se manteve a expressão “casar”, uma vez que a 

escala envolve perspectivas matrimoniais e não apresentaram estranheza para os entrevistados. 

Considerando os resultados obtidos junto à população alvo, obteve-se a versão final, 

submetida a posterior validação. 

A EMIC-AP mostrou-se válida e confiável a partir das propriedades psicométricas 

avaliadas, em conformidade com estudos de validação conduzidos em outros países [12], [31], 

[41], [42]. Para a validade de conteúdo obteve-se um CVCt adequado, no entanto os juízes 

apontaram a relativa fragilidade para a clareza de seis (6) itens da escala. A clareza é um 

aspecto importante para a adaptação transcultural de um instrumento validado em outro 

contexto diferente daquele para o qual foi projetado [32]. Em relação aos valores obtidos para 

esse aspecto julgado, os itens foram discutidos em estudo anterior, focado no processo de 

adaptação transcultural da escala EMIC para pessoas acometidas pela hanseníase e membros 

da comunidade (em processo de submissão).  

Já o item 12 foi considerado irrelevante para o contexto cultural brasileiro e 

igualmente para o instrumento. O estudo de validação da EMIC para membros da comunidade 

(não acometidos pela doença – EMIC-CSS) conduzido por nosso grupo de pesquisa no Brasil, 

também encontrou resultados que sugerem a inadequação do item quando avaliada a 

perspectiva de membros da comunidade (em processo de submissão). O mesmo foi justificado 

pelo fato de o item (“A doença faz com que seja difícil para outra pessoa da família se casar”) 

estar relacionado fortemente a contextos socioculturais como a Índia e a Nigéria, onde a 

escala tem sido utilizada e validada. Nestes dois (2) países o estigma decorrente da condição 

de saúde interfere significativamente em aspectos relativos a perspectivas matrimoniais [30], 

[40], [42]. Entretanto, optou-se pela sua manutenção para a versão brasileira, diante do 

coeficiente satisfatório para a escala como um todo e pelo fato de a exclusão do item não 

interferir na consistência interna do instrumento. 

Na sequência, a análise por componentes principais evidenciou a validade de 

constructo da EMIC-AP, agrupada em dois (2) fatores, sendo que o primeiro abarcou a maior 

parte dos itens. As comunalidades e as cargas fatoriais de todos os itens apresentaram valores 

satisfatórios, indicando que todos devem ser mantidos e que traduzem o constructo em estudo 

(estigma social). Não foram identificados na literatura estudos que utilizaram a análise fatorial 
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como meio para demonstrar a validade de constructo da EMIC-AP.  

As análises da confiabilidade demonstraram uma boa consistência interna do 

instrumento, em consonância com estudos internacionais da escala [12], [30], [31], [40]. 

Desse modo, comprovou-se que a versão brasileira do instrumento é confiável, apresentando 

precisão quando considerado o seu uso no contexto brasileiro.  

Os itens referentes aos aspectos de ocultação, sentimentos de vergonha e/ou 

constrangimento e opinião negativa da família (por parte de outros) em decorrência da 

hanseníase obtiveram médias mais altas, o que significa que contribuíram para maiores 

escores na escala, cuja classificação alcançou percentuais de estigma próximos entre leve e 

elevado. Estes resultados são consistentes com um estudo que avaliou a qualidade de vida em 

uma amostra de 107 pessoas em um estado hiperendêmico para hanseníase na região Nordeste 

do Brasil. Nele a maior parte dos entrevistados apontou o preconceito como um aspecto 

negativo da doença, uma parcela considerável omitiu que era acometido pela hanseníase e em 

menor proporção relatou ter sofrido discriminação [23].  

Em outra área da região Nordeste também foram evidenciadas mudanças 

experimentadas por pessoas acometidas pela doença que ocorreram no contexto familiar 

(reações de medo, religiosidade, evitação), na receptividade dos vizinhos e colegas de trabalho, 

impactando no convívio social dessas pessoas, o que denotou a experiência de estigma 

vivenciado após o diagnóstico dessas pessoas [43]. Desse modo, são ressaltadas questões que 

são centrais para a manutenção dos sentimentos de vergonha e/ou constrangimento e para a 

ocultação da doença, aspectos mais pontuados na escala. 

Estes aspectos merecem especial atenção, pois o estigma, como característica de 

muitos problemas crônicos de saúde, contribui para uma “carga oculta” da hanseníase, que 

pode levar pessoas acometidas a não assumirem a doença e, consequentemente, não se 

tratarem [11], [44]. Nesse cenário, a ocultação também se torna perceptível quando indivíduos 

acometidos preferem esconder seu diagnóstico e seu corpo para impedir a rejeição ou se 

tornam pessoas isoladas do convívio social [45]. Fato este que também pode acarretar uma 

imensa carga psicológica e social [15]. 

No presente estudo, acredita-se que o fato de muitos dos participantes não 

contarem sobre seu diagnóstico para pessoas fora do seu contexto familiar, possa ter 

influenciado os resultados obtidos, uma vez que o encobrimento da doença pode atuar como 

fator que impede experiências de discriminação e restrição à participação social [45], 

influenciando na experiência do estigma. 
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Não houve diferenças significativas entre os diferentes níveis de estigma e sexo. 

Isso sugere que a escala, per se, não conseguiu diferenciar o estigma, considerando aspectos 

relativos a gênero das pessoas entrevistadas. Um estudo de validação da EMIC conduzido em 

diversos países da África, enfocou a investigação de diferenças de gênero no estigma, 

associado à oncocercose. Nele foi identificado que também não houve diferenças 

significativas entre homens e mulheres, mas o componente qualitativo revelou que homens se 

preocupavam com o impacto da doença sobre o desempenho sexual e as perspectivas 

econômicas, enquanto as mulheres atentavam-se a aparência física e chances de casamento 

[30]. Apesar disso, a versão brasileira da EMIC-AP permitiu captar outros aspectos que 

podem estar associados a diferentes níveis de estigma social, como faixa etária, contexto de 

trabalho, estado civil e classificação operacional da hanseníase. De maneira que a 

caracterização desses aspectos e suas possíveis associações ampliam o reconhecimento dos 

potenciais impactos do estigma e contribuem para o planejamento de ações estratégicas que 

envolvam o estímulo ao empoderamento e à inclusão de pessoas acometidas [46], [47].  

Outra pesquisa encontrou níveis de estigma diretamente associados à idade, não 

ser alfabetizado e ocupação [48]. A verificação de associação com a forma multibacilar, com 

níveis semelhantes de estigma leve e elevado, corrobora com estudos que apontam que a 

hanseníase pode causar prejuízos à qualidade de vida de pessoas acometidas, principalmente 

àqueles que com formas mais graves da doença [22]. Além disto, reforça o fato de a doença 

também sofrer influência negativa dos aspectos socioculturais que a envolvem, assim como, 

das incapapacidades físicas mais graves que podem se desenvolver [49]. Apesar de a literatura 

apontar a relação entre deformidade física e estigma [12], [50], neste estudo, a incapacidade 

autorreferida não demonstrou associação significativa. Assim, sugere-se a complementação da 

sua investigação a partir do grau de incapacidade física (0, 1, 2) dessas pessoas, tanto no 

diagnóstico, quanto na alta da PQT e no momento do desenvolvimento do estudo, 

considerando-se sua evolução temporal. 

Ademais, o presente estudo desenvolveu uma classificação para os escores da 

EMIC-AP, obtida por meio dos seus percentis, uma vez que a escala é avaliada a partir da 

pontuação [14]. Acredita-se que uma classificação em diferentes níveis de estigma agrega 

valor ao instrumento, possibilitando o dimensionamento do fenômeno e a uma aproximação 

mais clara de grupos prioritários, como gestores e profissionais da saúde, principalmente para 

o desenvolvimento de ações no âmbito da atenção primária à saúde. Portanto, trata-se de 

instrumento com grande potencial para o diagnóstico situacional de um determinado território.  



   120 

 

 

 

Limitações 

 

O presente estudo apresenta algumas limitações. Não foram testados outros 

métodos para obter maior compreensão acerca de outras propriedades psicométricas da 

EMIC-AP. Investigações complementares, incluindo análise fatorial confirmatória e a 

verificação de outras evidências de validade da escala também poderão ser utilizadas de forma 

complementar. No entanto, identificou-se que alguns itens podem apresentar dificuldades de 

compreensão mesmo com a adaptação, fato que pode ser minimizado com a elaboração de um 

guia para o esclarecimento de eventuais dúvidas que possam surgir durante a aplicação da 

escala.  

Por fim, análises estatísticas adicionais são recomendadas para o estabelecimento 

de uma classificação que possibilite dimensionar os resultados encontrados, visto que não 

existem critérios padronizados internacionalmente para a classificação dos escores da EMIC-

AP. Este aspecto deve ser melhor explorado para definir com maior precisão os métodos 

estatísticos adequados para distinguir os diferentes níveis de estigma. 

 

CONCLUSÃO  

  

A Escala de Estigma EMIC para pessoas acometidas (EMIC-AP) é válida e 

confiável para o contexto brasileiro, adaptada para uso em pessoas acometidas pela hanseníase. 

Portanto, o país passa a dispor de uma relevante ferramenta de mensuração do estigma. 

Apresenta relevância acadêmica considerando-se a elevada magnitude e transcendência da 

hanseníase no Brasil e as lacunas de conhecimento persistentes em relação ao estigma e seus 

fatores condicionantes. 

Ressalta-se, portanto, que a EMIC-AP tem um potencial significativo de geração 

de evidências para construção de políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento de 

planos de atenção e cuidado com referencial na integralidade, que promovam a redução do 

estigma e do preconceito, a partir de mudanças atitudinais positivas junto às pessoas 

acometidas pela doença. Ou seja, que colaborem efetivamente no planejamento e construção 

de políticas sob uma perspectiva psicossocial. Tal perspectiva é especialmente relevante, pois 

é necessário considerar a construção sócio histórica e as possíveis repercussões sociais, 

biológicas, psicológicas e econômicas da doença em indivíduos, famílias e comunidades.  

Inicialmente a EMIC foi disposta em um formato de entrevista semiestruturada, 



   121 

 

 

 

neste estudo enfocou-se a parte quantitativa, que se remete ao uso exclusivo da escala. No 

entanto, salienta-se que estudos com uma combinação de abordagens qualitativas e métodos 

quantitativos devem ser realizados para maior compreensão da relação existente entre 

hanseníase e estigma, avaliando sua possível repercussão na vida de pessoas acometidas. 

Os resultados do estudo foram satisfatórios e a escala permaneceu com os 15 itens 

originais. Considera-se que a validade e confiabilidade da EMIC-AP deve continuar a ser 

testada, inclusive para outras DTNs, considerando-se que o Brasil é um país de dimensões 

continentais, com os mais diversos contextos sociais, culturais e epidemiológicos. 
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Tabela 1. Perfil das pessoas acometidas por hanseníase incluídas no estudo (n=203). 

Variável N % 

Sexo   

Feminino 94 46,3 

Masculino 109 53,7 

Raça/Cor   

Branca 42 20,7 

Parda 130 64,0 

Preta 25 12,3 

Amarela/Indígena 6 3,0 

Faixa Etária   

18–29 anos 24 11,8 

30–59 anos 123 60,6 

60–83 anos 56 27,6 

Município (Estado) de Residência    

Cacoal (Rondônia) 22 10,8 

Floriano (Piauí) 13 6,4 

Fortaleza (Ceará) 107 52,7 

Vitória da Conquista (Bahia) 61 30,0 

Escolaridade (concluída ou não)   

Não Alfabetizado/Alfabetizado 42 20,7 

Ensino Fundamental 105 51,7 

Ensino Médio 45 22,2 

Ensino Superior 11 5,4 

Estado Conjugal   

Sem companheiro(a) 89 43,8 

Com companheiro(a) 114 56,2 

Contexto de Trabalho   

Nunca trabalhou 17 8,4 

Ativo(a) 78 38,4 

Inativo(a) 39 19,2 

Aposentado(a) 38 18,7 

Beneficiário(a) 31 15,3 

Renda Mensal Individual   

Sem Renda 46 22,7 

Menos de 1 salário mínimo 29 14,3 

De 1 a 2 salários 102 50,2 

Acima de 2 salários 26 12,8 
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Tratamento   

Pós-alta recente 33 16,3 

Em tratamento (PQT) 124 61,1 

Recidiva 11 5,4 

Reação 35 17,2 

Classificação Operacional   

Paucibacilar 39 19,2 

Multibacilar 164 80,8 

Incapacidade autorreferida   

Não 147 72,4 

Sim 56 27,6 
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Tabela 2. Média de escore por item da versão da EMIC-AP adaptada para o contexto 

brasileiro (português do Brasil). 

Item  Média Mediana ± DP 

N Questão     

1 
Se fosse possível, você preferiria que as pessoas não 

soubessem que você tem hanseníase? 

 
1,31 0,00 1,43 

2 

Você já conversou sobre esse problema com a pessoa que você 

considera mais próxima a você, com quem você se sente mais 

à vontade para conversar? 

 

0,37 0,00 0,98 

3 
Você tem uma opinião negativa a seu respeito por causa desse 

problema? Ele diminuiu seu orgulho ou autorrespeito? 

 
0,62 0,00 1,16 

4 
Você já se sentiu envergonhado ou constrangido devido a esse 

problema? 

 
1,15 0,00 1,43 

5 
Seus vizinhos, colegas ou outras pessoas da comunidade te 

respeitam menos por causa desse problema? 

 
0,73 0,00 1,19 

6 

Na sua opinião, o contato com outras pessoas a sua volta pode 

trazer algum prejuízo a elas, mesmo depois de você ter sido 

tratado? 

 

0,60 0,00 1,08 

7 
Você sente que outras pessoas têm evitado você por causa 

desse problema? 

 
0,71 0,00 1,21 

8 

Algumas pessoas poderiam se recusar a visitar a sua casa por 

causa dessa doença, mesmo depois que você tenha feito o 

tratamento? 

 

0,82 0,00 1,22 

9 

Se seus vizinhos, colegas ou outras pessoas de sua 

comunidade soubessem de seu problema, eles teriam uma 

opinião negativa de sua família por causa desse problema? 

 

1,08 0,00 1,27 

10 
Você sente que seu problema pode causar problemas sociais 

para seus filhos na comunidade? 

 
0,84 0,00 1,24 

11 

A. Você sente que essa doença tem causado problemas para 

você se casar? 

B. Você sente que essa doença tem causado problemas em seu 

casamento? 

 

0,53 0,00 1,10 

12 
Você sente que essa doença faz com que seja difícil para outra 

pessoa de sua família se casar? 

 
0,23 0,00 0,73 

13 
Alguma vez te pediram para se manter afastado (a) do 

trabalho ou de grupos sociais? 

 
0,39 0,00 1,00 

14 
Você decidiu, por conta própria, se manter afastado (a) de 

algum grupo de trabalho ou social? 

 
0,72 0,00 1,27 

15 
Por causa da hanseníase, as pessoas acham que você também 

tem outros problemas de saúde? 

 
0,77 0,00 1,23 

 Escore total  10,86 9,00 9,08 
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Tabela 3. Variáveis sociodemográficas e clínicas e sua associação com níveis de estigma por 

meio da versão da EMIC-AP adaptada para o contexto brasileiro (português do Brasil). 

Variável 

Estigma  

p valor Leve Moderado Elevado Total  

N (%) N (%) N (%) N  

Sexo      p=0,458 

Masculino 39 (35,8) 36 (33,0) 34 (31,2) 109  
 

Feminino 40 (42,6) 24 (25,5) 30 (31,9) 94  

Raça/Cor      p=0,137 

Branca 11 (26,2) 14(33,3) 17 (40,5) 42  

 
Parda 54 (41,5) 40 (30,8) 36 (27,7) 130  

Negra/Preta 12 (48,0) 3 (12,0) 10 (40,0) 25  

Amarela/Indígena 2 (33,3) 3 (50,0) 1 (16,7) 6  

Faixa Etária      p=0,011 

18–29 anos 6 (25,0) 6 (25,0) 12 (50,0) 24  

 30–59 anos 47 (38,2) 32 (26,0) 44 (35,8) 123  

60–90 anos 26 (46,4) 22 (39,3) 8 (14,3) 56  

Estado Conjugal      p=0,002 

Solteiro 14 (26,9) 13 (25,0) 25 (48,1) 52  

 
Casado/União Estável 41 (36,0) 40 (35,1) 33 (28,9) 114  

Separado 12 (57,1) 6 (28,6) 3 (14,3) 21  

Viúvo 12 (75,0) 1 (6,3) 3 (18,8) 16  

Município de Residência      p=0,294 

Cacoal 10 (45,5) 6 (27,3) 6 (27,3) 22  

 
Floriano 7 (53,8) 4 (30,8) 2 (15,4) 13  

Fortaleza 33 (30,8) 34 (31,8) 40 (37,4) 107  

Vitória da Conquista 29 (47,5) 16 (26,2) 16 (26,2) 61  

Escolaridade      p=0,213 

Não 

alfabetizado/Alfabetizado 
13 (31,0) 11 (26,2) 18 (42,9) 42  

 Ensino Fundamental 44 (41,9) 36 (34,3) 25 (23,8) 105  

Ensino Médio 16 (35,6) 11 (24,4) 18 (40,0) 45  

Ensino Superior  6 (54,5) 2 (18,2) 3 (27,3) 11  

Contexto de Trabalho      p=0,031 

Nunca trabalhou 4 (23,5) 4 (23,5) 9 (52,9) 17  

 

Ativo(a) 34 (43,6) 25 (32,1) 19 (24,4) 78  

Inativo(a) 16 (41,0) 7 (17,9) 16 (41,0) 39  

Aposentado(a) 18 (47,4) 14 (36,8) 6 (15,8) 38  

Beneficiário(a) 7 (22,6) 10 (32,3) 14 (45,2) 31  
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Renda Individual      p=0,203 

Sem Renda 15 (32,6) 9 (19,6) 22 (47,8) 46  

 

Menos de 1 salário 

mínimo 
11 (37,9) 11 (37,9) 7 (24,1) 29  

De 1 a 2 41 (40,2) 32 (31,4) 29 (28,4) 102  

Acima de 2 12 (46,2) 8 (30,8) 6 (23,1) 26  

Tratamento      p=0,244 

Pós-alta recente 16 (48,5) 10 (30,3) 7 (21,2) 33  

 
Em tratamento de PQT 49 (39,5) 38 (30,6) 37 (29,8) 124  

Recidiva 2 (18,2) 2 (18,2) 7 (63,6) 11  

Reação 12 (34,3) 10 (28,6) 13 (37,1) 35  

Classificação 

Operacional 
     p=0,038 

Paucibacilar 22 (56,4) 7 (17,9) 10 (25,6) 39  
 

Multibacilar 57 (34,8) 53 (32,3) 54 (32,9) 164  

Incapacidade (auto 

referida) 
     p=0,229 

Não 62 (42,2) 43 (29,3) 42 (28,6) 147  
 

Sim 17 (30,4) 17 (30,4) 22 (39,3) 56  

Qui-quadrado de Pearson, para p<0,05. 
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Tabela 4. Coeficiente de Validade de Conteúdo (CVC) da versão da EMIC-AP adaptada para 

o contexto brasileiro (português do Brasil) 

Item 
 CVC 

 
Clareza Pertinência 

Relevância 

Teórica N Questão  

1 
Se fosse possível, você preferiria que as 

pessoas não soubessem que você tem 

hanseníase? 

 1,0 1,0 1,0 

2 

Você já conversou sobre esse problema com a 

pessoa que considera mais próxima a você, com 

quem se sente mais à vontade para conversar? 

 0,7* 1,0 1,0 

3 
Você tem uma opinião negativa a seu respeito 

por causa desse problema? Ele diminuiu seu 

orgulho ou autorrespeito? 

 0,6* 0,8 0,8 

4 
Você já se sentiu envergonhado ou constrangido 

devido a esse problema? 
 1,0 1,0 1,0 

5 

Seus vizinhos, colegas ou outras pessoas da 

comunidade te respeitam menos por causa 

desse problema? 

 0,9 1,0 1,0 

6 
Na sua opinião, o contato com outras pessoas a 

sua volta pode trazer algum prejuízo a elas, 

mesmo depois de você ter sido tratado? 

 0,7* 1,0 1,0 

7 
Você sente que outras pessoas têm evitado você 

por causa desse problema? 
 0,9 1,0 1,0 

8 
Algumas pessoas poderiam se recusar a visitar 

a sua casa por causa dessa doença, mesmo 

depois que você tenha feito o tratamento? 

 0,8 1,0 1,0 

9 

Se seus vizinhos, colegas ou outras pessoas de 

sua comunidade soubessem de seu problema, 

eles teriam uma opinião negativa de sua família 

por causa desse problema? 

 0,5* 0,9 0,9 

10 

Você sente que seu problema pode causar 

problemas sociais para seus filhos na 

comunidade? 

 0,7* 0,9 1,0 

11A 
Você sente que essa doença tem causado 

problemas para você se casar? 
 0,9 1,0 1,0 

11B 
Você sente que essa doença tem causado 

problemas em seu casamento? 
 1,0 1,0 1,0 

12 
Você sente que essa doença faz com que seja 

difícil para outra pessoa de sua família se 

casar? 

 0,8 0,7* 0,6* 

13 
Alguma vez te pediram para se manter afastado 

(a) do trabalho ou de grupos sociais? 
 0,7* 1,0 1,0 

14 
Você decidiu, por conta própria, se manter 

afastado (a) de algum grupo de trabalho ou 

social? 

 0,8 1,0 1,0 

15 
Por causa da hanseníase, as pessoas acham que 

você também tem outros problemas de saúde? 
 0,9 0,9 0,9 
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CVC/aspecto julgado  0,78* 0,94 0,94 

CVCt Escala    0,88 

* Itens que atingiram coeficientes abaixo do valor satisfatório (0,80). 
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Tabela 5. Carga fatorial para uma solução com dois fatores (Rotação Varimax) e 

Comunalidades da versão da EMIC-AP adaptada para o contexto brasileiro (português do 

Brasil) 

N Item Fator 1 Fator 2 h² 

1 
Se fosse possível, você preferiria que as pessoas não soubessem 

que você tem hanseníase? 
0,370* 0,250 0,520 

2 

Você já conversou sobre esse problema com a pessoa que considera 

mais próxima a você, com quem se sente mais à vontade para 

conversar? 

-0,096 0,423* 0,626 

3 
Você tem uma opinião negativa a seu respeito por causa desse 

problema? Ele diminuiu seu orgulho ou autorrespeito? 
0,335 0,461* 0,522 

4 
Você já se sentiu envergonhado ou constrangido devido a esse 

problema? 
0,500* 0,233 0,645 

5 
Seus vizinhos, colegas ou outras pessoas da comunidade te 

respeitam menos por causa desse problema? 
0,445* 0,163 0,445 

6 

Na sua opinião, o contato com outras pessoas a sua volta pode 

trazer algum prejuízo a elas, mesmo depois de você ter sido 

tratado? 

0,170 0,525* 0,564 

7 
Você sente que outras pessoas têm evitado você por causa desse 

problema? 
0,764* -0,120 0,676 

8 
Algumas pessoas poderiam se recusar a visitar a sua casa por causa 

dessa doença, mesmo depois que você tenha feito o tratamento? 
0,689* 0,153 0,555 

9 

Se seus vizinhos, colegas ou outras pessoas de sua comunidade 

soubessem de seu problema, eles teriam uma opinião negativa de 

sua família por causa desse problema? 

0,488* 0,398 0,512 

10 
Você sente que seu problema pode causar problemas sociais para 

seus filhos na comunidade? 
0,334 0,542* 0,589 

11 

A. Você sente que essa doença tem causado problemas para você se 

casar? / B. Você sente que essa doença tem causado problemas em 

seu casamento? 

0,368 0,524* 0,688 

12 
Você sente que essa doença faz com que seja difícil para outra 

pessoa de sua família se casar? 
-0,013 0,749* 0,694 

13 
Alguma vez te pediram para se manter afastado (a) do trabalho ou 

de grupos sociais? 
0,474* 0,300 0,619 

14 
Você decidiu, por conta própria, se manter afastado (a) de algum 

grupo de trabalho ou social? 
0,545* -0,073 0,640 

15 
Por causa da hanseníase, as pessoas acham que você também tem 

outros problemas de saúde? 
0,614* 0,177 0,514 

% da Variância 27,12 9,15  

% Acumulada 27,12 36,27  

Método de Extração: Análise de Componente principal. Rotação Varimax com Normalização de Kaiser. 

*Item com carga fatorial adequada de acordo ao componente. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo adaptou transculturalmente as escalas EMIC para o Brasil. 

Portanto, o país passa a dispor de ferramentas importantes para a mensuração do estigma 

decorrente da hanseníase. Soma-se a isso o fato de as escalas abordarem os mesmos aspectos, 

possibilitando o reconhecimento do estigma em perspectivas distintas (pessoas acometidas e 

demais membros da comunidade), o que pode contribuir de modo mais eficaz para a 

identificação das demandas relacionadas à educação em saúde voltadas para as pessoas 

acometidas e as comunidades onde estão inseridas.  

Igualmente, poderá contribuir para os processos de educação permanente, 

necessários aos profissionais de saúde. Assim, espera-se que as escalas colaborem no 

planejamento da atenção à saúde, sob uma perspectiva psicossocial, considerando as possíveis 

repercussões da hanseníase (sociais, biológicas, psicológicas e econômicas) em indivíduos, 

famílias e comunidades, sobretudo pela necessidade de acompanhamento integral e 

longitudinal a essas pessoas.  

Diante da diversidade dos locais visitados durante o estudo, também se faz 

necessário tecer considerações acerca desses contextos. Buscou-se abordar distintas realidades 

no país e, apesar do contato inicial com estes cenários (por meio de pesquisas anteriores), esse 

retorno demonstrou o quanto esses territórios são dinâmicos e como, em pouco tempo, muitas 

mudanças ocorreram, sejam de pessoas, profissionais de saúde ou do próprio cenário. Tal fato 

constitui um desafio acrescido, quando se remete ao acompanhamento longitudinal e integral 

dessas pessoas, principalmente por serem preconizados, mas (na maioria das vezes) não se 

expressarem na prática, independente das questões relativas à dinamicidade desse território.  

Alguns dos locais visitados demonstraram o quanto a hanseníase está presente 

entre aqueles com piores condições de vida e aponta para a fragilidade no modo como as 

pessoas acometidas pela hanseníase vêm sendo acompanhadas, principalmente no pós-alta. A 

isso, somam-se a fragmentação dos processos de trabalho e a rotatividade dos profissionais, 

que influencia diretamente na garantia do cuidado a essas pessoas e interfere na criação do 

vínculo entre equipe e usuários. Ou seja, no âmbito da ESF, o vínculo é algo fundamental para 

o reconhecimento das demandas dessas pessoas em seus territórios, sobretudo em um 

momento importante de discussão da Política Nacional de Atenção Básica e em que o Sistema 

Único de Saúde necessita ser fortalecido. 

Igualmente, discutir os aspectos de estigma na comunidade foi extremamente 
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oportuno, especialmente em um momento importante, em que o Ministério da Saúde abre 

espaço para a avaliação dos contatos sociais de pessoas acometidas (para além do contexto 

domiciliar – vizinhos, amigos, colegas de trabalho), o que perpassa pela necessidade de 

discutir as formas de abordar estas pessoas, com uma postura ética, focada na educação em 

saúde, de modo a não reforçar estigmas e o imaginário social que ainda se mantém em relação 

à doença; e, principalmente, a fim de evitar a exposição de pessoas acometidas e suas famílias.  

Outro aspecto importante a ser salientado é o papel do ACS, como elo 

fundamental entre as pessoas e o serviço de saúde. Portanto, são parceiros essenciais para se 

discutir educação em saúde e intervenções para redução do estigma. Inclusive, foi possível 

conhecer agentes comunitários de saúde que reconheciam a importância de conscientizar a 

comunidade, promovendo mais educação e informação acerca da doença, a fim de contribuir 

para a desconstrução de representações que ainda persistem. 

Por fim, a validação das escalas nos mais diversos contextos comunitários 

evidenciou a capacidade de estas serem incorporadas à realidade do Sistema Único de Saúde, 

principalmente no âmbito da Atenção Primária a Saúde, a fim de contribuir para uma 

abordagem integral de indivíduos e comunidades, considerando aspectos que auxiliam a 

transpor o olhar biomédico, que historicamente prevalece. Igualmente, podem ser utilizadas 

como ferramentas potenciais para avaliação de Grupos de Autocuidado e de ações de 

desenvolvimento inclusivo voltadas para pessoas acometidas pela hanseníase. 

De tal modo, representam uma alternativa para desvelar demandas relacionadas 

aos possíveis impactos psicossociais aos quais a hanseníase e contextos de vulnerabilidade 

podem estar associados. Considerando que o Brasil é um país de dimensões continentais, com 

os mais diversos contextos sociais, culturais e epidemiológicos, indica-se que a validade e 

confiabilidade da EMIC-AP e EMIC-CSS continuem a ser testadas, em especial, para outras 

DTNs. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A- QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO – PESSOAS 

ACOMETIDAS PELA HANSENÍASE 

 

 

 

 

 

SOCIOECONÔMICO E DEMOGRÁFICO – CASO REFERÊNCIA 

 

    

1.  Nome completo do caso referência 
______________________________

___ 
 

2.  Sexo 
Masculino 
Feminino 

1 
2 

3.  Raça / Cor [auto referida] 

Branca 
Parda 

Negra/Preta 
Amarela 

Indígena 
      
Outra____________________ 

Não sabe / Não quer responder 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 

4.  Data de nascimento [dia/mês/ano] _______/______/______  

5.  
Idade [em anos] – se não houver 
data de nascimento 

______________________________  

6.  
Naturalidade [Estado-UF] / 
[Município] 

_______________/______________  

7.  
Qual a sua escolaridade? 
 

______________________________  

8.  
Quantos anos completos de estudo 
foram alcançados? [Se Nenhum = 0] 

______________________________  

9.  Estado conjugal atual 

Solteiro (a) 
Casado (a) 

União estável/mora junto (a) 
Separado (a) / Divorciado (a) 

Viúvo (a) 
Outro 

Não sabe / Não quer responder 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 

Número (ID) do Caso Referência:   Data da Coleta: 
 

Pesquisador : 

Revisor:                                 Data da Revisão 
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10.  
Contexto geral de trabalho 
atualmente 

Nunca trabalhou 
Ativo (a) 

Inativo (a) 
Aposentado (a) 

Benefício (a) 
Outra_______________________ 

Não sabe /Não quer responder 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

11.  
Profissão principal referida [ Mesmo 
que não atue nessa profissão] _____________________________  

12.  

Qual a sua renda mensal média 
individual [Em R$] [Se Não sabe 
/Não quer responder = NN] 

_____________________________  

13.  Em Tratamento 

Não 
Sim 

Recidiva 
Reação 

0 
1 
2 
3 
 

14.  Tratamento 
 

Paucibacilar (PB)  
Multibacilar (MB)  

1 

2 

15.  
Incapacidade física [decorrente da 
hanseníase] 
 

Não 
Sim 

0 
1 
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APÊNDICE B- QUESTIONÁRIO SOCIODEMOGRÁFICO – MEMBROS DA 

COMUNIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIOECONÔMICO E DEMOGRÁFICO – COMUNIDADE 

 

    

1. Nome completo do entrevistado 
______________________________

___ 
 

2. Sexo 
Masculino 
Feminino 

1 
2 

3. Raça / Cor [auto referida] 

Branca 
Parda 

Negra/Preta 
Amarela 

Indígena 
      
Outra____________________ 

Não sabe / Não quer responder 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 

4. Data de nascimento [dia/mês/ano] _______/______/______  

5. 
Idade [em anos] – se não houver 
data de nascimento 

______________________________  

6. 
Naturalidade [Estado-UF] / 
[Município] 

_______________/______________  

7. 
Qual a sua escolaridade? 
 

______________________________  

8. 
Quantos anos completos de estudo 
foram alcançados? [Se Nenhum = 0] 

______________________________  

9. Estado conjugal atual 

Solteiro (a) 
Casado (a) 

União estável/mora junto (a) 
Separado (a) / Divorciado (a) 

Viúvo (a) 
Outro_______________________ 

Não sabe / Não quer responder 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
9 

    

Número (ID) :  Data da Coleta:  
 

Pesquisador : 

Revisor:                                Data da Revisão 
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10. 

Participou de atividades educativas 
gerais para hanseníase promovidas 
pela equipe de saúde da família ou 
PACS? 

Não 
Sim 

Não sabe / Não quer responder 

0 
1 
9 

11. 

Recebeu material informativo/educativo 
sobre hanseníase em atividades gerais 
desenvolvidas pela equipe de saúde da 
família ou PACS? 

Não 
Sim 

Não sabe / Não quer responder 

0 
1 
9 

 
Existência de caso (s) de 
hanseníase entre seus familiares 
e/ou coabitantes? 

Não 
Sim 

Não sabe  

0 
1 
9 

11. 
Contexto geral de trabalho 
atualmente 

Nunca trabalhou 
Ativo (a) 

Inativo (a) 
Aposentado (a) 

Benefício (a) 
Outra_______________________ 

Não sabe /Não quer responder 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

12. 
Profissão principal referida [ Mesmo 
que não atue nessa profissão] _____________________________  

13. 

Qual a sua renda mensal média 
individual [Em R$] [Se Não sabe 
/Não quer responder = NN] 

_____________________________  
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APÊNDICE C – CARTA-CONVITE AOS ESPECIALISTAS/JUÍZES ENVOLVIDOS 

NO PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DA ESCALA EMIC - AP 

 

 
 
 
 

Universidade Federal do Ceará 

Faculdade de Medicina 

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva 

 

 

CONVITE 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

Convidamos o Senhor (a) para participar, como especialista em hanseníase, estigma ou temas 

afins, do projeto de Adaptação Transcultural da Escala de Estigma Explanatory Model 

Interview Catalogue (EMIC) em pessoas acometidas pela hanseníase no contexto 

brasileiro, que será desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-graduação em Saúde 

Coletiva, localizado no Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina – 

Universidade Federal do Ceará (UFC). Este projeto conta com o apoio financeiro da 

Netherlands Hanseniasis Relief - Brasil (NHR Brasil). 

O projeto será desenvolvido ainda durante o ano de 2016 e conduzido pela equipe do Grupo 

de Pesquisa IntegraHans, especificamente pela aluna de mestrado em Saúde Pública Héllen 

Xavier Oliveira, que está sob orientação da Profa. Jaqueline Caracas Barbosa. O método de 

adaptação transcultural requer o envolvimento de especialistas em momentos distintos da 

etapa de equivalência semântica da referida escala. Neste sentido, sentiríamos honrados com a 

sua valorosa participação.  

Caso o senhor (a) aceite colaborar, em breve serão enviadas orientações adicionais sobre o 

desenvolvimento do processo e a proposta de cronograma. Estamos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Atenciosamente, 

Profa. Jaqueline Barbosa Caracas 

 

Fortaleza: 27 de junho de 2016. 
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APÊNDICE D – CARTA-CONVITE AOS ESPECIALISTAS/JUÍZES ENVOLVIDOS 

NO PROCESSO DE ADAPTAÇÃO DA EMIC- CSS 

 

 

 
 
 
 

Universidade Federal do Ceará 

Faculdade de Medicina 

Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva 

 

CONVITE 

 

Prezado (a) Senhor (a), 

Convidamos o Senhor (a) para participar, como especialista em hanseníase, estigma ou temas 

afins, do projeto de “Adaptação transcultural de escalas para mensuração do estigma em 

pessoas acometidas pela hanseníase e comunidade no contexto brasileiro” que será 

desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva, localizado no 

Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina – Universidade Federal do 

Ceará (UFC). Este projeto conta com o apoio financeiro da Netherlands Hanseniasis Relief - 

Brasil (NHR Brasil). 

O projeto será desenvolvido durante o ano de 2017 e conduzido pela equipe do Grupo de 

Pesquisa IntegraHans, especificamente pela aluna de mestrado em Saúde Pública Héllen 

Xavier Oliveira, que está sob orientação da Profa. Jaqueline Caracas Barbosa. O método de 

adaptação transcultural requer o envolvimento de especialistas em momentos distintos da 

etapa de equivalência semântica da referida escala. Neste sentido, sentiríamos honrados com a 

sua valorosa participação.  

Caso o senhor (a) aceite colaborar, em breve serão enviadas orientações adicionais sobre o 

desenvolvimento do processo e a proposta de cronograma. Estamos à disposição para 

quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. 

 

Atenciosamente, 

Profa. Jaqueline Barbosa Caracas 

 

Fortaleza: 27 de fevereiro de 2017. 
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APÊNDICE E – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

PESSOAS ACOMETIDAS PELA HANSENÍASE 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa: “Adaptação transcultural da 

escala de estigma Explanatory Model Interview Catalogue (EMIC) em pessoas acometidas 

pela hanseníase no contexto brasileiro”. Com este estudo pretendemos validar uma escala 

para uso em todo o Brasil. Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as 

informações abaixo e faça qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos 

desta pesquisa sejam esclarecidos. 

As perguntas que serão realizadas fazem parte de um instrumento que possibilitará 

conhecer a experiência de adoecimento das pessoas que tiveram/têm hanseníase, ou seja, 

buscam entender se a hanseníase interferiu de alguma forma nas suas relações (familiares, 

amigos, conhecidos), no seu trabalho, causando o afastamento das pessoas ou ocasionando um 

tratamento de forma diferenciada. Assim, trata de possíveis influências da hanseníase em 

aspectos psicológicos, emocionais e sociais da sua vida. Além disso, aplicaremos um 

questionário sociodemográfico para termos informações como sexo, idade, escolaridade, raça. 

Este estudo possibilitará ampliar o olhar sobre o impacto da hanseníase na vida e as 

formas de atenção/cuidado das pessoas acometidas por essa doença. Para participar você 

precisará responder a um questionário o qual está organizado como escala.  

 

Endereço do responsável pela pesquisa 

 

Instituição: Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Ceará 

Pesquisadoras Responsáveis:  Prof.  Dra.  Jaqueline Caracas Barbosa e 

Mestranda Héllen Xavier Oliveira 

Endereço: Rua Professor Costa Mendes, 1608; Bloco didático/ 5º andar – Bairro: 

Rodolfo Teófilo – Fortaleza, Ceará - CEP 60430-140 

Telefones para contato: (85) 3366-8045 / 3366-8044 / (77) 99141-6505 
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ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação 

na pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFC/PROPESQ – Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-

8344. (Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a sexta-feira). 

 

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável 

pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

 

 

Você é livre para se recusar a colaborar ou desistir de participar a qualquer momento. 

A sua colaboração é voluntária e sua recusa não irá lhe trazer nenhum prejuízo ou penalidade. 

Sua identificação será protegida e as informações dadas serão mantidas sob sigilo, sendo 

utilizadas exclusivamente para a pesquisa. Seu nome NÃO será identificado em nenhum 

trabalho resultante desse estudo. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão 

arquivados com o pesquisador responsável por um período de cinco (5) anos, e após esse 

tempo serão destruídos.  

 

RISCOS E BENEFÍCIOS:  

 

 Este estudo apresenta risco mínimo;  

 Nesse estudo, NÃO haverá coleta de sangue, fezes, urina, pele ou qualquer material 

biológico por meio de procedimentos invasivos que gerem riscos diretos ao 

participante; 

 Você não receberá nenhum pagamento por participar desse estudo; 

 Sua participação permitirá a validação de uma escala que possibilitará a investigação 

dos impactos da hanseníase nos aspectos psicológicos, emocionais e sociais.  

 

DECLARAÇÃO DO (A) PARTICIPANTE 

 

 

Eu,  fui informado (a) dos objetivos da 

pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer 

momento poderei pedir novas informações e modificar minha decisão se assim o desejar. A 

pesquisadora Héllen Xavier Oliveira me garantiu que todos os dados desta pesquisa serão 

confidenciais. Em caso de dúvidas poderei entrar em contato com a referida 
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pesquisadora pelo telefone: (77) 99141-6505 ou pelo e-mail: nelleh_91@hotmail.com. 

Declaro que concordo em participar desse estudo, que recebi uma cópia deste Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

Assinatura:    

Nome do Participante:      

Telefone:  Data  Cidade:    

 

 

 

Assinatura da Responsável pelo Estudo:     

Telefone: ______________________   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nelleh_91@hotmail.com
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APÊNDICE F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – 

COMUNIDADE 

 

 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa: ADAPTAÇÃO 

TRANSCULTURAL DE ESCALAS PARA MENSURAÇÃO DO ESTIGMA EM 

PESSOAS ACOMETIDAS PELA HANSENÍASE E COMUNIDADE NO CONTEXTO 

BRASILEIRO. Com este estudo pretendemos validar uma escala para uso em todo o Brasil. 

Você não deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça 

qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam 

esclarecidos. 

As perguntas que serão realizadas fazem parte de um instrumento que possibilitará 

conhecer as atitudes e crenças (positiva ou negativa) da comunidade em relação às pessoas 

que são acometidas pela hanseníase. Assim, trata da sua percepção (como alguém que NÃO 

tem/teve hanseníase) sobre àqueles que tiveram ou tem a doença. Além disso, aplicaremos um 

questionário sociodemográfico para termos informações como sexo, idade, escolaridade, raça. 

Este estudo possibilitará ampliar o olhar sobre o impacto da hanseníase na vida e as 

formas de atenção/cuidado das pessoas acometidas por essa doença. Para participar você 

precisará responder a um questionário o qual está organizado como escala.  

 

Endereço do responsável pela pesquisa 

 

Instituição: Departamento de Saúde Comunitária da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal do Ceará 

Pesquisadora Responsável:  Prof.  Dra.  Jaqueline Caracas Barbosa  

Endereço: Rua Professor Costa Mendes, 1608; Bloco didático/ 5º andar – Bairro: 

Rodolfo Teófilo – Fortaleza, Ceará - CEP 60430-140 

Telefones para contato: (85) 3366-8045 / 3366-8044 / (77) 99141-6505 

 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação 
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na pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da 

UFC/PROPESQ – Rua Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-

8344. (Horário: 08:00-12:00 horas de segunda a sexta-feira). 

 

O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável 

pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas 

envolvendo seres humanos. 

 

 

Você é livre para se recusar a colaborar ou desistir de participar a qualquer momento. 

A sua colaboração é voluntária e sua recusa não irá lhe trazer nenhum prejuízo ou penalidade. 

Sua identificação será protegida e as informações dadas serão mantidas sob sigilo, sendo 

utilizadas exclusivamente para a pesquisa. Seu nome NÃO será identificado em nenhum 

trabalho resultante desse estudo. Os dados e instrumentos utilizados na pesquisa ficarão 

arquivados com o pesquisador responsável por um período de cinco (5) anos, e após esse 

tempo serão destruídos.  

 

RISCOS E BENEFÍCIOS:  

 

 Este estudo apresenta risco mínimo;  

 Nesse estudo, NÃO haverá coleta de sangue, fezes, urina, pele ou qualquer material 

biológico por meio de procedimentos invasivos que gerem riscos diretos ao 

participante; 

 Você não receberá nenhum pagamento por participar desse estudo; 

 Sua participação permitirá a validação de uma escala que possibilitará a investigação 

dos impactos da hanseníase (nos aspectos psicológicos, emocionais e sociais), na 

perspectiva das pessoas que não foram acometidas pela doença.  

 

 

DECLARAÇÃO DO (A) PARTICIPANTE 

 

Eu,  fui informado (a) dos objetivos da 

pesquisa acima de maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que em qualquer 

momento poderei pedir novas informações e modificar minha decisão se assim o desejar. 

Estou ciente que todos os dados desta pesquisa serão confidenciais. Desta forma, declaro que 

CONCORDO em participar desse estudo, que recebi uma cópia deste Termo de 
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Consentimento Livre e Esclarecido e me foi dada a oportunidade de ler e esclarecer as minhas 

dúvidas. 

Assinatura:    

Nome do Participante:      

Telefone:  Data  Cidade:    

 

 

Assinatura da Responsável pelo Estudo:     

Telefone: ______________________ 
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APÊNDICE G – ATIVIDADES DE FORMAÇÃO DESENVOLVIDAS DURANTE O 

MESTRADO 

 

 

CURSOS – FORMAÇÃO COMPLEMENTAR 

 

2017 -  Curso Adaptação Transcultural de Instrumentos de Aferição Epidemiológicos. 

Associação Brasileira de Saúde Coletiva, ABRASCO, Florianópolis, Brasil. 

 

2017 - Oficina de desenvolvimento de tollkit de avaliação de grupos de autocuidado. 

Netherlands Hanseniasis Relief Brasil. NHR BRASIL, Fortaleza, Brasil. 

 

2016 - Minicurso em Revisão Sistemática Cochrane do Registro à Publicação. Universidade 

de Fortaleza, UNIFOR, Fortaleza, Brasil 

 

2016 - International Workshop-Evaluation of the BRIDGES Projects in Brazil. Universidade 

Federal do Ceará, UFC, Fortaleza, Brasil 

 

ATUAÇÃO COMO PESQUISADORA EM PROJETOS DE PESQUISA 

 

2016 - Atual: Adaptação transcultural das Escalas de Estigma (EMIC) e Empoderamento para 

a versão Português- Brasil: avaliação integrada em busca do desenvolvimento inclusivo no 

contexto da hanseníase. 

 

2016 - Atual: Recorrência transgeracional de hanseníase em núcleos familiares de áreas com 

diferentes perfis de endemicidade no Nordeste do Brasil: magnitude, padrões e contextos de 

vulnerabilidade. 

 

2016 - Atual: Ferramenta genérica para avaliação e monitoramento de morbidade e 

incapacidade relacionadas a doenças tropicais negligenciadas no Brasil: desenvolvimento e 

potencial com foco na integralidade - DTN-TOOLKIT-BRASIL. 

 

2015-2016 - Limites e possibilidades da reabilitação baseada em comunidades como 

estratégia para inclusão social: Prospecção no Brasil a partir de iniciativas com pessoas 
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acometidas pela hanseníase. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A – EMIC-AP (ESCALA ORIGINAL) 

 

Explanatory Model Interview Catalogue (EMIC) stigma scale, adapted for leprosy affected 

people 

Nº  Yes Possibly Uncertain No  

  3 2 1 0 Score 

1 If possible, would you prefer to keep 

people from knowing about leprosy? 

     

2 Have you discussed this problem with 

the person you consider closest to you, 

the one whom you usually feel you 

can talk to most easily? 

    *reverse 

3 Do you think less of yourself because 

of this problem? Has it reduced your 

pride or self-respect? 

     

4 Have you ever been made to feel 

ashamed or embarrassed because of 

this problem? 

     

5 Do your neighbours, colleagues or 

others in your community have less 

respect for you because of this 

problem? 

     

6 Do you think that contact with you 

might have any bad effects on others 

around you even after you have been 

treated? 

     

7 Do you feel others have avoided you 

because of this problem? 

     

8 Would some people refuse to visit 

your home because of this condition 

even after you have been treated? 

     

9 If they knew about it would your 

neighbours, colleagues or others in 

your community think less of your 

family because of this problem? 

     

10 Do you feel that your problem might 

cause social problems for your 

children in the community? 

     

11A Do you feel that this disease has 

caused problems in getting married? 

(Unmarried only) 

     

11B Do you feel that this disease has 

caused problems in your marriage? 
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(Married only) 

12 Do you feel that this disease makes it 

difficult for someone else in your 

family to marry? 

     

13 Have you been asked to stay away 

from work or social groups? 

     

14 Have you decided on your own to stay 

away from work or social group? 

     

15 Because of leprosy people think you 

also have other health problems 

     

 Fonte: ILEP, 2011b. 
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ANEXO B – EMIC – CSS (ESCALA ORIGINAL) 

 

Explanatory Model Interview Catalogue (EMIC) stigma scale for the community, adjusted for 

leprosy 

Nº  Yes Possibly No Don’t 

know 

 

  2 1 0 0 Score 

1 Would a person with leprosy keep others 

from knowing, if possible? 

     

2 If a member of your family had leprosy, 

would you think less of yourself, because of 

this person’s problem? 

     

3 In your community, does leprosy cause 

shame or embarrassment? 

     

4 Would others think less of a person with 

leprosy? 

     

5 Would knowing that someone has leprosy 

have an adverse effect on others? 

     

6 Would other people in your community 

avoid a person affected by leprosy? 

     

7 Would others refuse to visit the home of a 

person affected by leprosy? 

     

8 Would people in your community think less 

of the family of a person with leprosy? 

     

9 Would leprosy cause problems for the 

family? 

     

10 Would a family have concern about 

disclosure if one of their members had 

leprosy? 

     

11 Would leprosy be a problem for a person to 

get married? 

     

12 Would leprosy cause problems in an 

on-going marriage? 

     

13 Would having leprosy cause a problem 

for a relative of that person to get married? 

     

14 Would having leprosy cause difficulty for a 

person to find work? 

     

15 Would people dislike buying food from a 

person affected by leprosy? 

     

  Fonte: ILEP (2011b). 
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ANEXO C - AUTORIZAÇÃO PARA ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DA EMIC 

PARA PESSOAS ACOMETIDAS PELA HANSENÍASE 
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ANEXO D - AUTORIZAÇÃO PARA ADAPTAÇÃO TRANSCULTURAL DA EMIC 

PARA MEMBROS DA COMUNIDADE 
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ANEXO E – VERSÃO FINAL DA ESCALA EMIC-AP ADAPTADA 

TRANSCULTURALMENTE PARA O BRASIL 

 
  

 

 

 

 

EXPLANATORY MODEL INTERVIEW CATALOGUE (EMIC) – ESCALA DE 

ESTIGMA, ADAPTADA PARA PESSOAS AFETADAS PELA HANSENÍASE 
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 Continuação EMIC-AP. 
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ANEXO F – VERSÃO FINAL DA ESCALA EMIC-CSS ADAPTADA 

TRANSCULTURALMENTE PARA O BRASIL 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

EXPLANATORY MODEL INTERVIEW CATALOGUE (EMIC) 

ESCALA DE ESTIGMA PARA A COMUNIDADE, ADAPTADA PARA A HANSENÍASE    
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 Continuação. EMIC-CSS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



182 

 

 

 

 

ANEXO G - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP – EMIC-AP 
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ANEXO H – EMENDA: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP – EMIC-AP 
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ANEXO I- PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP – EMIC-CSS 
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ANEXO J - EMENDA: PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP – EMIC-CSS 
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